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ভূবমকা 
 

َِّ اْلَحْمدََّ إِن َّ َُّ يَْهِدهَِّ َمنََّّْأعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفرهََّونَْستَِعينُهَُّ نَْحَمُدهَُّ لِِل   ُمِضل َّ فََلَّ َللا 
َُّ إِل َّ إِلَهََّ لََّ أَنَّْ َوأَْشَهدَُّ لَهَُّ َهاِديََّ فََلَّ يُْضِللَّْ َوَمنَّْ لَهَُّ ًدا َوأَن َّ لَهَُّ َشِريكََّ لََّ َوْحَدهَُّ َللا  ا .َوَرُسولُهَُّ َعْبُدهَُّ ُمَحم   .بَْعدَُّ أَم 
 

আলহামেুবলল্লাহ্। আম া কৃত্জ্ঞ আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা  কারে, সত্যকথরন  ললখকরে  কারে, র্া া সত্যকথরন  পথচলায় নানাভারি 
সাহার্য কর রেন ত্ারে  সিা  কারে এিং অিশ্যই সত্যকথরন  পাঠকরে  কারে। আম া আশ্া কব  ইন শ্া আল্লাহ আপনা া আমারে  পারশ্ই 
থাকরিন। 
 
ইসলামবিরেষী পবিমা, বিষ্টান বমশ্না ী, বহনু্দত্বিােী ও নাবিকযিােী শ্বি মুসবলমরে  মারে নানা লকৌশ্রল ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ ক া এিং 
ইসলামবিরেষরক প্রচা  ক া  লর্ এরজন্ডা বনরয় এবিরয় চলরে ত্া  লমাকারিলা ক া  জনয ললখক, পাঠক, সকরল  সবিয় অংশ্গ্রহন প্ররয়াজন। 
আমারে  পরে শুধু আপনারে  কারে ললখাগুরলা লপৌরে লেওয়া সম্ভি। বকন্তু আপনারে  োবয়ত্ব হল, কত্বিয হল সাধযমত্ আপনারে  বনজ বনজ 
িলরয় এই ললখাগুরলা, রু্বিগুরলারক প্রচা  ক া। বিরশ্ষ কর  আপনারে  আত্মীয়, িনু্ধ-িান্ধি, এিং পব িার   বকরশ্া -ত্রুণরে  মারে এই ললখা 
ও রু্বিগুরলারক প্রচা  ক া। 
 
কা ণ একজন সালমান রুশ্েী, একজন ত্সবলমা নাসব রন  আিজবনা  প্রচা  ক া  জনয সমগ্র বিশ্ব বমবিয়া থাকরলও ত্ারে  মূখবত্াপূণব ‘রু্বি’ ও 
অবভরর্ারি  র্খন জিাি লেওয়া হয় ত্খন লসটা প্রচার   জনয লকউ-ই থারক না। র্বে অবভরর্ািগুরলা শুনরত্ পায় লে মানুষ, বকন্তু এ  জিাি 
হাজার   লচরয় লিবশ্ মানুরষ  কারে না লপৌোয় – ত্াহরল এটা আমারে ই িযথবত্া, আপনারে ই িযথবত্া। ত্াই বিরশ্ষভারি ‘সত্যকথন’ লপইরজ  
ললখাগুরলা প্রচার   জনয আমারে  সিা  মরনারর্ািী হরত্ হরি। আশ্া কব  সিাই বিষয়বট  গুরুত্ব অনুধািন ক রিন এিং সবিয়ভারি আল্লাহ ও 
ত্াাঁ   াসূরল  ملسو هيلع هللا ىلص সমথবরন অংশ্গ্রহন ক রিন। বনিয় বিশ্বাসী  কারে বনজ স্ত্রী-সিান-সম্পে ও জীিরন  চাইরত্ও আল্লাহ ও  াসুল ملسو هيلع هللا ىلص অবধক বপ্রয়। 
বনিয়ই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা ও ত্াাঁ   াসূরল  ملسو هيلع هللا ىلص জনয আমারে  জান ও মাল তু্চ্ছ। 
 
সত্যকথন সাইটঃ http://shottokothon.com/  
সত্যকথন লেইসিুকঃ https://facebook.com/shottokothon1 
সত্যকথরন  ললখকরে  আর া একবট ওরয়িসাইটঃ http://www.response-to-anti-islam.com/ 
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[সাোত্ (সোলাপ ব্লি)] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/heavPg 

121 

https://goo.gl/PBqWrW
https://goo.gl/DkNSxw
https://goo.gl/54hd3g
https://goo.gl/EYJ1KJ
https://goo.gl/NQ2TTY
https://goo.gl/Vi1eMh
https://goo.gl/t5Pjbt
https://goo.gl/WrAzkY
https://goo.gl/FVePBQ
https://goo.gl/LqHqFN
https://goo.gl/ctUE21
https://goo.gl/2TdaTR
https://goo.gl/mDFB9T
https://goo.gl/zhe19w
https://goo.gl/CC2tkW
https://goo.gl/heavPg


 

4 

২৯ S.E.T.I এিং বিএনএ [সত্যকথন লিস্ক] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/qSd8F9 

126 

৩০ ইসলাম বক েিক লনয়ারক বনবষদ্ধ কর ? [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/7mxQRS 

129 

৩১ বপ্রয় ললজ! [মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকি  ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/pE7fBw 

131 
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৩৮ “এরকই িরল সভযত্া” [ইসলাম িনাম লসকুলা  বহউমযাবনজম] [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/2nKzMr 
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৩৯ মুরখাশ্ উরমাচনঃ পিব-১ [পবিমা সভযত্া িনাম ইসলাম] 
[উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/cFvNwG 
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৪০ মুহাম্মাে(স) বক সিান জরম না ী  ভূবমকা  িযাপার  অজ্ঞ বেরলন? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/YaTRVc 
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৪১ নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৪ – অপ্রমাণয নাবিকত্া [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/qFMTGC 
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৪২ নাবিকরে  লভবিিাবজ  সাত্কাহন – ২১ [বিিত্বনিাে] 
[আব ে আজাে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/nhVao2 

169 

৪৩ মুরখাশ্ উরমাচন -২ [ পেবা  বিধান এিং ত্থাকবথত্ পবিমা না ী স্বাধীনত্া] 
[উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি ] 
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৪৪  াসূল(স) ও আরয়শ্া ( াঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচা  – ১ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/hdbCyk 

179 

৪৫  াসূল(স) ও আরয়শ্া ( াঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচা  – ২ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/zAuBwf 

182 

৪৬ পবিমা বিশ্ব এিং মুসবলম বিরশ্ব ত্ারে  অন্ধ অনুসা ী া ইসলামরক আিমণ ক া  সময় লর্ সি 
আগুবরমন্ট িযিহা  কর  [আবসে আেনান] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/GzUB28 

185 

৪৭ মুরখাশ্ উরমাচন - ৩  
[পবিমা সমারজ  মব বচকাঃ ত্থাকবথত্ না ী স্বাধীনত্া  নারম না ীরে  লভাি ক া] 

[উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/iFRw1g 

190 

৪৮ সাবেয়া ( াঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল মুবমনীন ? [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/6qwZLZ 

194 

৪৯ সাবেয়া ( াঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল মুবমনীন ? - ২ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/kZE98U 

197 

৫০ সাবেয়া ( াঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল মুবমনীন ? - ৩ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/xshAQc 

200 

৫১ অধবশ্ত্ক পূণব হওয়া এিং বকেু কথা [সত্যকথন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/hyGh6v 

203 

৫২ রু্বি  আঘারত্ মুি কব  লচত্না  জট [বনলয় আ মান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/yLCn63 

206 

৫৩ "এরকক বিজ্ঞানী এরকক কথা িরল। কা টা শুনরিা?" [উৎস: “হুজু  হরয়” ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/oBnHTJ 

208 

৫৪ ইসলাম বক ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ হরয়বেল? একবট চতু্ ত্াপূণব প্রশ্ন 
[শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে (হাবের্াহুল্লাহ); িাংলা অনুিােঃ স ল পথ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/eB3tqQ 
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৫৫ লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/kJJeom 

217 

৫৬ লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল -২ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/1BxvCx 
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৫৭ মাতৃ্িরভব ২বট বশ্শু  করথাপকথন [ইংর বজ লথরক অনূবেত্] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/ZnQGG3 

224 

৫৮ িা উইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথ  এিং অনযানয -১ [রমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/yqMjKM 
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৫৯ িা উইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথ  এিং অনযানয -২ [রমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান] 
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৬০ কু আরন বক আসরলই অসমূ্পণব পাবনচরি  বিি ণ আরে? [ মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/8WhUUf 

232 

৬১ "আল্লাহ এরত্া মহান হরল বত্বন লকন মানুরষ  কারজ  ািাবিত্ হন?" 
[ললখকঃ নাম প্রকারশ্ অবনচু্ছক] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/LUXo7b 

236 

৬২ “কু আন বক আসরলই সকল অমুসবলম হত্যা কর  লেলরত্ িরল?” [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/gvq5vK 

238 

৬৩ মানুষ জান্নারত্ র্ারি নাবক জাহান্নারম র্ারি ত্া লত্া আরি লথরকই ত্াকবের  ললখা; ত্াহরল মানুরষ  
অপ াধ কী? র্া া অমুসবলম পব িার  জমায় ত্ারে  বক লোষ? র্ারে  কারে কখরনা ইসলারম  

োওয়াত্ লপৌঁরেবন ত্ারে  কী হরি? 
[ মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/UGSFhA 

241 

৬৪ অবভরর্ািঃ কু আন িরল মহাকারশ্ লকান োাঁটল লনই; অথচ মহাকারশ্ ব্লাকরহারল  অবিত্ব  রয়রে। 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/xw2biR 

254 

৬৫ নাবিকরে  অপ-বিজ্ঞানর্াত্রা [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/D1iC4B 

255 

৬৬ আবে বপত্া আেম(আ) বক আ বিভাষী বেরলন? ত্াহরল পৃবথিী জুরড় এত্ ভাষা লকন?  
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/X6mMno 

258 

৬৭ অবিরত্ব  উরেশ্যহীনত্া ও ননবত্কত্া  অনবিত্ব [বনলয় আ মান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/xdaES2 
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৬৮ “কু আরন  স্বাত্রযয  িযাপার  একবট োশ্ববনক পর্বারলাচনা” [মূলঃ হামজা এ. র্ত্ববর্স] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/qgd3S2 

263 

৬৯ িা উইবনজরম  িযিরচ্ছে: পিব - ১ [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/FRVGuq 

267 

৭০ অবভরর্ািঃ কু আন িরল আকাশ্ ও পৃবথিী নত্ব রত্ ৬ বেন ললরিরে অথচ বিজ্ঞান িরল করয়ক বমবলয়ন 
িে  ললরিরে 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/q4mCrL 
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৭১ িা উইবনজরম  িযিরচ্ছে: পিব-২ [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/x5CQJv 
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৭২ কু িানী  জনয কারক লনওয়া হরয়বেল — ইসমাঈল (আ) নাবক ইসহাক (আ) ?  
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Rhkutc 

273 

৭৩ িা উইবনজরম  িযিরচ্ছে: পিব – ৩ [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/no5Qru 
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৭৪ “অকাটযত্া: র্াই লহাক, তু্বম র্ত্ই িুবদ্ধমান হও না লকন – আমা  এমন বকেু প্রশ্ন আরে লর্গুরলা  
উি  আমারক এখনও পর্বি লকউ বেরত্ পার বন।...” 

[ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/wWDXXa 

280 

৭৫ বজন(Jinn) বকভারি আগুরন  নত্ব  হরত্ পার  ? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/rAziGt 

284 

৭৬ সাইনবটজম (scientism) : “বিজ্ঞানই সরত্য  একমাত্র বনভব রর্ািয উৎস” – এই মত্িাে কত্টুকু 
লর্ৌবিক? [নাবের্ মুিাবে ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/wXvEci 

287 

৭৭ “বত্ন িনু্ধ  করথাপকথন; বথউ ী অি ইরভাবলউশ্ন।” [মুহাম্মাে ল র্াউল কব ম ভূাঁইয়া] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/xcA2tm 

288 

৭৮ “কু আরন বক Embryology (ভ্রুণত্ত্ত্ব) বনরয় অবিজ্ঞাবনক ত্থয আরে?” [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান 
বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/W4T25v 

295 

৭৯ ‘নাসখ’ – র্বে স্রষ্টা মানুষরক বকেু িরলন, ত্রি ত্ারত্ বক ভুল থাকা সম্ভি? [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/HKkBNz 

296 

৮০ “কু আরন বক পিবত্ াবজ সম্পরকব অবিজ্ঞাবনক ত্থয আরে?” [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/YjMzMV 

302 

৮১ কু আরন  বকেু আয়াত্ বক আসরলই িক ীরত্ লখরয় লেরলবেল? – ১ [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান 
বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/u9ZpKD 

305 

৮২ কু আরন  বকেু আয়াত্ বক আসরলই িক ীরত্ লখরয় লেরলবেল? – ২  
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Ba6rFv 

307 

৮৩ ‘উপলবি’ {লর্ বিত্রকব  কখরনা লশ্ষ হরি না} [ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/4SUXoW 

309 

৮৪ ইসলারম োস প্রথা ১ [রহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/gcsQDP 

311 

৮৫ ইসলারম োস প্রথা ২ [রহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/iMzKtb 

316 

৮৬ নিীবজ (স) নিিাবহক জীিন বনরয় সমারলাচনা  জিাি [Rain Drops] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/WoPNbW 

319 

৮৭ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ১; “লত্ামারে  স্ত্রীিণ লত্ামারে  শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্  মাধযরম 
ইসলাম বক না ীরক লোট কর রে? (১ম পিব) 

[জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/DWLhLP 

320 

https://goo.gl/wWDXXa
https://goo.gl/rAziGt
https://goo.gl/wXvEci
https://goo.gl/xcA2tm
https://goo.gl/W4T25v
https://goo.gl/HKkBNz
https://goo.gl/YjMzMV
https://goo.gl/u9ZpKD
https://goo.gl/Ba6rFv
https://goo.gl/4SUXoW
https://goo.gl/gcsQDP
https://goo.gl/iMzKtb
https://goo.gl/WoPNbW
https://goo.gl/DWLhLP
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৮৮ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ২; “লত্ামারে  স্ত্রীিণ লত্ামারে  শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্  মাধযরম 
ইসলাম বক না ীরক লোট কর রে? (২য় পিব) 

[জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/YdJCfm 

325 

৮৯ মুরখারশ্  অি ারল নাবিকত্া ১ –জাে  ইকিাল 
[ত্ানভী  আহরমে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/3MmzgN 

328 

৯০ মুরখারশ্  অি ারল নাবিকত্া ২ –জাে  ইকিাল 
[ত্ানভী  আহরমে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/yUuf7w 

331 

৯১ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৪; প্রাক ইসলাবমক রু্রি আ রি  না ী া বক লিবশ্ স্বাধীন বেল? (১ম পিব) 
[জাকাব য়া মাসুে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/WcPkva 

334 

৯২ উপলবিঃ ধরমব  আিশ্যকত্া [জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/sD36N1 

338 

৯৩ প্রাণ  হরসয  অরিষণ [রমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/YBFXR7 

343 

৯৪ ইসলারম োস প্রথা ৩ [রহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/sBN6pZ 

352 

৯৫ ত্াকেীর   প্রবত্ ঈমারন  ত্াৎপর্ব [শ্ায়খ মুহাম্মাে সাবলহ আল মুনাবিে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/ety5es 

359 

৯৬ The Oedipus Complex [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/b2F2YA 

362 

৯৭ আল্লাহ  েমাশ্ীলত্া ও নযায়বিচা  [রহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Jgpr2a 

369 

৯৮ কু আরন লকন িা  িা  শ্পথ ক া হরয়রে? [লহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/LkZ1xC 

372 

৯৯ নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ১ 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/CjgVQc 

376 

১০০ নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ২ 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/7kUzhP 

379 

১০১ নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ৩ 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/QdjJQm 

383 

https://goo.gl/YdJCfm
https://goo.gl/3MmzgN
https://goo.gl/yUuf7w
https://goo.gl/WcPkva
https://goo.gl/sD36N1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FYBFXR7&h=ATP8PUBK7vIR3rs63cMitMoUVJo1ZNpUwU3N2wevcYvq_cpNnlAKT9IDFQUVHdt_hn_tvpc63Rrs-O8ZgDrgV_R6rkqFobXjGhcOeLeixnbWmihgnj-KXznkQxea1o6Ir56NiDloUr1ODRg_jPQ6O299vJTxMbIgRJGqFgv2DWFD40vj6RpSTR6fI2TEnJbtHv5yUgPNkzz0eu9QVonVQ-9kMJKKAgq6xvoIV6Wk3sgBRY3zRm0J_C72_B_S8webSm1k8xe-Ft51zQCmUlHGw7NDXYEdy_n8Eal38M6eJW1OnpA
https://goo.gl/sBN6pZ
https://goo.gl/ety5es
https://goo.gl/b2F2YA
https://goo.gl/Jgpr2a
https://goo.gl/LkZ1xC
https://goo.gl/CjgVQc
https://goo.gl/7kUzhP
https://goo.gl/QdjJQm
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১০২ প্রসঙ্গ নিী(স) এ  ইস া ও বম াজঃ ইস া  ঘটনা  সত্যত্া কত্টুকু? মসবজেুল আকসা বক আসরলই 
লস সমরয় বেল? -১ 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/yysL6C 

386 

১০৩ নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৫ – অবিশ্বারস  বিশ্বাস [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/bjQxt8 

391 

১০৪ প্রসঙ্গ নিী(স) এ  ইস া ও বম াজঃ ইস া  ঘটনা  সত্যত্া কত্টুকু? মসবজেুল আকসা বক আসরলই 
লস সমরয় বেল? [িাবক অংশ্] 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/ma595P 

396 

১০৫ নিী(স)এ  ইস া ও বম ারজ  সত্যত্া [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/VGJDQg 

399 

১০৬ কু আরন  আয়াত্সংখযা  বভন্নত্া বক কু আরন  ত্রুবট? [লহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/cvMVF8 

  402 

১০৭ স্রষ্টা  সন্ধারন বসব জ, পিব১: স্রষ্টা  অবিরত্ব বিশ্বাস বক সহজাত্(প্রাকৃবত্ক) ? স্রষ্টা বক িািিত্া? না লকান 
বিভ্রম ? 

[এরক  আহিারন- Calling to the One] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/BXHsV8 

406 

১০৮ নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ৪ 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/mEUFkK 

407 

১০৯ নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি – ৫ (রশ্ষ পিব) [মুহাম্মাে মুশ্বেকু  
 হমান বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/ukRLtF 

410 

১১০ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৫; প্রাক ইসলাবমক রু্রি আ রি  না ী া বক লিবশ্ স্বাধীন বেল? (লশ্ষ 
পিব) [জাকাব য়া মাসুে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/DNYGsQ 

414 

১১১ বকিলা বনরয় র্ত্ বিভ্রাবি [নাবেস শ্াহব য়া ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/ZSw91G 

418 

১১২ কু আরন আল্লাহ  নারম  লেরত্র বক আসরলই িযক ণিত্ ভুল আরে? [লহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/5fQxWj 

424 

১১৩ ইসলারম বক আরেৌ ধষবরণ  শ্াবি িরল বকেু আরে? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/jxgYA6 

428 

১১৪ কযারম া [ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/9DtC5N 

433 

১১৫ হুকুরম  বহকমাহ [ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/8BxE1U 

436 

https://goo.gl/yysL6C
https://goo.gl/bjQxt8
https://goo.gl/ma595P
https://goo.gl/VGJDQg
https://goo.gl/cvMVF8
https://goo.gl/BXHsV8
https://goo.gl/mEUFkK
https://goo.gl/ukRLtF
https://goo.gl/DNYGsQ
https://goo.gl/ZSw91G
https://goo.gl/5fQxWj
https://goo.gl/jxgYA6
https://goo.gl/9DtC5N
https://goo.gl/8BxE1U
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১১৬ Mercy Killing [ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/z9NfT8 

438 

১১৭ ইেরক  ঘটনাঃ আবয়শ্া( া) এ  উপ  অপিারে  ঘটনা বনরয় ইসলাম বির াধীরে  আপবি ও ত্া  
জিাি [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/38cmM4 

440 

১১৮ অণুিল্প – উপলবি [স্রষ্টা  অবিরত্ব  পরে অকাটয রু্বি] 
[জাকাব য়া মাসুে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/vBpFnm 

445 

১১৯ বনউ াল লিবসস অে হবল 'ল ইনবি' [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Cft7M6 

450 

১২০ েবি ও মূবত্ব সম্পরকব হুমায়ুন আহরমরে  একবট ললখা, লসকুলা রে  অপপ্রচা , বকেু বিভ্রাবি এিং এ  
বন সন [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/Ti3Cgo 

453 

১২১ অপ্রমারণয  প্রমাণ [ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/SK7Ht7 

457 

১২২ সযাটাবনক ভারসবস -- Satanic Verses [আব ে আজাে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/GbgZsW 

463 

১২৩ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৩; “লত্ামারে  স্ত্রীিণ লত্ামারে  শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্  মাধযরম 
ইসলাম বক না ীরক লোট কর রে? (লশ্ষ পিব) 

[জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/ZrVLna 

470 

১২৪ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৬; ঋতু্িত্ী না ী া বক ইসলারম অিরহবলত্? (১ম পিব) 
[জাকাব য়া মাসুে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/cnfyRF 

475 

১২৫ মুসা(আ) এ  সময়কারল বে আউরন  সহচ  হামান(Haman): কু আরন  ঐবত্হাবসক িণবনায় বক ভুল 
আরে? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/2cqiXu 

479 

১২৬ কু আন কী কর  স্রষ্টা  িাণী হয় লর্খারন এরত্ বিবভন্ন প্রাথবনামূলক িাকয আরে? 
[লহাসাইন শ্াবকল] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/gWy8Vv 

483 

১২৭ িবকেনামা [পিব ১ ও ২] [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/5bnMZy 

486 

১২৮ সূরর্ব  উেয়-অি ো া ল াজা ও নামারজ  সময় বনধবা ণসংিাি নাবিকরে  প্রশ্ন ও জিাি [নাবেস 
শ্াহব য়া ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/Dd4D7W 

488 

https://goo.gl/z9NfT8
https://goo.gl/38cmM4
https://goo.gl/vBpFnm
https://goo.gl/Cft7M6
https://goo.gl/Ti3Cgo
https://goo.gl/SK7Ht7
https://goo.gl/GbgZsW
https://goo.gl/ZrVLna
https://goo.gl/cnfyRF
https://goo.gl/2cqiXu
https://goo.gl/gWy8Vv
https://goo.gl/5bnMZy
https://goo.gl/Dd4D7W
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১২৯ মানুষ বক আসরলই হৃেয় বেরয় বচিা কর ? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/TefjH1 

491 

১৩০  মজান বনরয় একবট অবিশ্বাসী প্ররশ্ন  উি  [রমাঃ  াোত্  হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/3tFFRs 

494 

১৩১ সমকাবম এরজন্ডাঃ বু্ল-বপ্রন্ট [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/dFYnRQ 

497 

১৩২ সমকাবমত্া বক আসরলই লজরনবটকযাল? [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/FdDdny 

499 

১৩৩ মানুষ বক জমিত্ভারি সমকাবম হয়? [আবনকা তু্িা] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/XDCLxA 

501 

১৩৪ না ী-পুরুরষ  অিাধ লমলারমশ্া অপবিত্রত্া  উৎস [আহরমে আবল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/b26nDP 

505 

১৩৫  াসূল (সা.) এ  নিিাবহক জীিন বনরয় বিবভন্ন অবভরর্ারি  খণ্ডন [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/jd2u4D 

513 

১৩৬ উপলবিঃ “সমকাবমত্া একবট ভয়ানক িযাবধ” [জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/zwWMbM 

518 

১৩৭ পৃবথিী  ২৩.৫° লকারণ লহরল থাকাঃ ল াজাো রে  উপ  আল্লাহ  নযায়বিচার   েৃষ্টাি [আলী লমািাো] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/q3aRzH 

526 

১৩৮ কু আরন বক আসরলই বিষ্টানরে  বত্রত্বিাে(Trinity) বনরয় ভুল ত্থয আরে? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান 
বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/QQ2LvR 

531 

১৩৯ প্রসঙ্গঃ আধুবনক োস প্রথা [রহাসাইন শ্াবকল] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/bQKRBc 

534 

১৪০ বেবলবিন সংকরট  আসল কা ণ কী? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/EJqbDB 

537 

১৪১ বেবলবিরন  িপাত্ ও এ  অবধিাসীরে  উরচ্ছরে  আসল কা ণ কী? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান 
বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/L8V3zv 

540 

১৪২ নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৭; ঋতু্িত্ী না ী া বক ইসলারম অিরহবলত্? (২য় পিব) 
[জাকাব য়া মাসুে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/4BRDFY 

545 

১৪৩ ইসলাম বক আসরলই মানুরষ  িানারনা? [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/rrdnvU 

549 

১৪৪ ধাবমবক া বক প কারল  পু স্কার   ললারভই সি ভারলা কাজ কর ? ত্াহরল বিরিরক  গুরুত্ব লকাথায়? 
[লহাসাইন শ্াবকল] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/GPJvYh 

550 

https://goo.gl/TefjH1
https://goo.gl/3tFFRs
https://goo.gl/dFYnRQ
https://goo.gl/FdDdny
https://goo.gl/XDCLxA
https://goo.gl/b26nDP
https://goo.gl/jd2u4D
https://goo.gl/zwWMbM
https://goo.gl/q3aRzH
https://goo.gl/QQ2LvR
https://goo.gl/bQKRBc
https://goo.gl/EJqbDB
https://goo.gl/L8V3zv
https://goo.gl/4BRDFY
https://goo.gl/rrdnvU
https://goo.gl/GPJvYh
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১৪৫ চন্দ্রগ্রহণ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/MXvTZ4 

556 

১৪৬ মালাকাত্ আইমানুহুম - মাব য়া বকিবত্য়া( া) [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/eMBV87 

558 

১৪৭ গুহযকামীরে  জনয েুঃসংিাে [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Q8RyCc 

564 

১৪৮ প্রসঙ্গঃ শ্ব য়া আইরন চুব   অপ ারধ হাত্ কাটা  বিধান [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/pRcHWM 

565 

১৪৯ সত্যিােী  াসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 
[ত্ানভী  আহরমে] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/hRe3Zd 

567 

১৫০ কা'িাঃ মূবত্বপুজকরে  মবন্দ , নাবক ইব্রাবহম(আ) এ  বনমবাণ ক া ইিােত্খানা? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু  
 হমান বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/6f7uTF 

569 

১৫১ কা’িা ঘর   িযাপার  ইসলাম বির াধীরে  অবভরর্ািসমূহ ও ত্ারে  খণ্ডন [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান 
বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/MtZYPi 

573 

১৫২ হরজ   ীবত্গুরলা বক আসরলই আ ি লপৌিবলকরে (pagans) লথরক লনওয়া? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু  
 হমান বমনা ] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/416MqN 

578 

১৫৩ উপলবিঃ আল-রকা আরন  নিপ ীত্য – িািবিক নাবক মবত্ভ্রম? [জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/rCDMqn 

586 

১৫৪ লকা িানী বনরয় 'কলাবিজ্ঞানী'  অপরু্বি ও হুজুর   জিাি [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/SXEmzW 

594 

১৫৫ একবট লশ্বত্সা ীয় উপাখযান [রমাঃ মবশ্উ   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/23v1tk 

595 

১৫৬  াজা-িােশ্াহরে  অহঙ্কা  এিং বিজ্ঞারন  অেমত্া [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/RStXkY 

606 

১৫৭ লপ্রম এিং ত্া  পব শুবদ্ধ!!! [আহরমে আলী(ভা ত্)] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/wXhf2M 

608 

১৫৮ কু আরন বক আসরলই স্ববির াবধত্া(contradiction) আরে? ---১ [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/J7oVm9 

613 

১৫৯ উম  ( া) লক বনরয় একবট জঘনয বমথযাচা  – মুসবলম া বক আসরলই আরলকজাবন্দ্রয়া  লাইরব্র ী 
পুবড়রয়বেল? [ো হান িবন]বলঙ্কঃ https://goo.gl/2wdH8V 

616 

১৬০ কীভারি লত্ামা   িরক বচনরি? [ললখকঃ ি. আহমাে ইিন উসমান আল-মার্ইয়াে; অনুিােঃ আবু্দল্লাহ 
আল মামুন আল-আর্হা ী 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/4F6h6u 

619 
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১৬১ অনুিল্পঃ “পূজা ী ও পূবজত্ কত্ই না েূিবল!” [জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/GM8uS5 

621 

১৬২ ‘সািআতু্ল আহরুে’ [৭বট উপভাষা / 7 Dialects] বক কু আরন  একাবধক ভাশ্বন? [লহাসাইন 
শ্াবকল] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/6sQzMN 

623 

১৬৩ একবট ললজুড়িৃবি  িযিরচ্ছে [লমাঃ মবশ্উ   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/1r5WGb 

630 

১৬৪ লকমন বেরলন বত্বন? {নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  জীিরন  বিবভন্ন বেক} [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/RynjHw 

638 

১৬৫ সন্ধানী ২ [হুজু  হরয়] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/VZQUfP 

643 

১৬৬ সন্ধানী ৪ [হুজু  হরয়] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/atAqQj 

646 

১৬৭ লকমন বেরলন বত্বন? – ২ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/PH8qz3 

652 

১৬৮ ইসলাম বিকৃবত্  প্রপািান্ডা “ -United for Peace” [সত্যকথন লিস্ক] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/kGzuEm 

655 

১৬৯ সংঘষব ত্ত্ত্ব [ত্ানভী  আহরমে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/uVis9e 

666 

১৭০ উপলবিঃ “িা উইবনজম– সযাসিারে  আাঁতু্ড়ঘ ” [জাকাব য়া মাসুে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/UnygS8 

672 

১৭১ লকমন বেরলন বত্বন? – ৩ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন]. 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/4YN3wn 

682 

১৭২ কু আন ও িাইরিল : লকান গ্রন্থবট আসরল কবপ কর  ললখা? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Wn2Ste 

686 

১৭৩ অনি নেত্রিীবথ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/uVL6cL 

689 

১৭৪ আট চতু্ষ্পে জন্তু সমসযা সমাধান [উম  বসব জ - ১] [ো হান িবন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/mFyTUp 

692 

১৭৫ নাবিকত্া বনরয় ললখারলবখ [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/SWmp8D 

694 

১৭৬ িা উইরন  বিিত্বনিারে  সীমািদ্ধত্া [আশ্ ােুল আলম] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/UPK2Qu 

697 

১৭৭ বিকৃবত্ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/ne2iYT 

702 

১৭৮ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১ !!” পিব ১ [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/SXhnYS 

704 

https://goo.gl/GM8uS5
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https://goo.gl/1r5WGb
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১৭৯ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১ !!” পিব ২ [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/2yaS8u 

708 

১৮০ প্রমাণ এিং বিশ্বারস  মধযকা  পাথবকয [মাহেুজ আল আবমন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Y6m9NF 

711 

১৮১ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১ !!” (রশ্ষ পিব) [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/AazJJj 

713 

১৮২ আল্লাহ  অবিত্ব থাকরল পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন? [বনলয় আ মান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/KCBBte 

716 

১৮৩ আল্লাহ  অবিত্ব োড়া িােিাবক সি িযাখযাই লর্ৌবিক! [মূল – িযাবনরয়ল হাবক্বকাত্জু; অনুিাে – 
সত্যকথন লিস্ক] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/JBfmrJ 

720 

১৮৪ 'সাইরকাবসস' [রমাঃ মবশ্উ   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/7ekfZv 

721 

১৮৫ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (১ম পিব) [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/GKn5LA 

730 

১৮৬ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (২য় পিব) [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/avxcVH 

733 

১৮৭ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (৩য় পিব) [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/tfkNA4 

736 

১৮৮ “পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (রশ্ষ পিব) [আবসে আেনান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/qLwUKr 

740 

১৮৯ 'সঙ্কীণব িস্তুিােী েশ্বরন 'প্রকৃবত্' এিং ইসলাম' [মূল – িযাবনরয়ল হাবককাত্জু; অনুিাে – সত্যকথন 
লিস্ক] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/Dg7pv4 

746 

১৯০ লকমন বেরলন বত্বন? – ৪ {নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  জীিরন  বিবভন্ন বেক} [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/2GFGSK 

750 

১৯১ সকল ইবিবনয়ার   লস া ইবিবনয়া  [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/kBGAwV 

753 

১৯২ বিষ্টান বমশ্না ীরে  অপপ্রচা ঃ লর্ লকৌশ্রল ত্া া স লমনা মুসবলমরে  ধমবািব ত্ কর  [বশ্হাি 
আহরমে তু্বহন] 

বলঙ্কঃ https://goo.gl/hKsHhf 

755 

১৯৩ আমা  জীিন বক আমা  িাোই ক া? [মাহেুজ আল আবমন] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/Yq6kfs 

765 

১৯৪ "বিিত্বরন  লকচ্ছা কাবহনী (১ম পিব)" [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/iaED7d 

768 

১৯৫ "বিিত্বরন  লকচ্ছা কাবহনী (২য় পিব)" [সাইেু   হমান] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/3shWdF 

769 
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১৯৬ কু আন বক পূরিব  বকত্ািগুরলা অনুস ণ ক রত্ িরল? [মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/oZHdTG 

770 
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১ 
একজন অবিশ্বাসী  বিশ্বাস 
-আব ে আজাে 
 
আবম রুরম ঢুরকই লেবখ সাবজে কবম্পউটার   সামরন উিুাঁ হরয় িরস আরে।খটাখট বক লর্ন টাইপ ক রে হয়রত্া। আবম জি 
লথরক পাবন ঢালরত্ লািলাম। প্রচন্ড  কম তৃ্ষ্ণাত্ব।তৃ্ষ্ণায় িুক লেরট র্ািা  লজািাড়। সাবজে কবম্পউটা  লথরক েৃবষ্ট সব রয় 
আমা  বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘বক ল , বকেু হইরলা?’ 
. 
আবম হত্াশ্ িলায় িললাম,- ‘নাহ।’ 
. 
– ‘ত্া  মারন লত্ারক একিে  ড্রপ বেরত্ই হরি?’- সাবজে বজরজ্ঞস ক রলা। 
আবম িললাম,- ‘বক আ  ক া। আল্লাহ র্া কর ন ভারলা  জনযই কর ন।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘লত্ারে  এই এক লোষ,িুেবল? লেখবেস পুও  এযারটরন্ডরে  জনয এক িে  ড্রপ খাওয়ারচ্ছ, ত্া  মরধযও 
িলবেস, আল্লাহ র্া কর ন ভারলা  জনযই কর ন। ভাই, এইখারন লকান ভারলাটা তু্ই পাইবল, িলরত্া?’ 

– 

সাবজে সম্পরকব বকেু িরল লনওয়া ে কা ।আবম আ  সাবজে রুমরমট। লস ঢাকা বিশ্ববিেযালরয় মাইরিা িারয়ালবজরত্ 
পরড়।প্রথম জীিরন খুি ধাবমবক বেরলা।নামাজ-কালাম ক রত্া। বিশ্ববিেযালরয় এরস বকভারি বকভারি লর্ন এিরনাবষ্টক হরয় পরড়। 
আরি আরি স্রষ্টা  উপ  লথরক বিশ্বাস হাব রয় এখন পুর াপুব  নাবিক হরয় লিরে।ধমবরক এখন লস আিজবনা জ্ঞান কর ।ত্া  
মরত্ পৃবথিীরত্ ধমব এরনরে মানুষ।আ  ‘ইশ্ব ’ ধা নাটাই এই কম স্বাথবারিষী লকান মহরল  মবিষ্কপ্রসূত্। 
. 
সাবজরে  সারথ এই মূহুরত্ব ত্রকব জড়ািা  লকান ইরচ্ছ আমা  লনই। বকন্তু ত্ারক একেম ইিরনা  কর ও র্াওয়া র্ায়না। 
. 
আবম িললাম,- ‘আমা  সারথ লত্া এ  লথরকও খা াপ বকেু হরত্ পা রত্া,বঠক না?’ 

– ‘আর , খা াপ হিা  আ  বকেু িাবক আরে বক?’ 

— ‘হয়রত্া।’ 

– ‘লর্মন?’ 

– ‘এ কমও লত্া হরত্ পা রত্া, ধ , আবম সা ািে  একেমই পড়াশুনা ক লাম না।প ীোয় লেইল মা লাম।এখন লেইল 
ক রল আমা  এক িে  ড্রপ লর্রত্া।হয়রত্া লেইরল  অপমানটা আবম বনরত্ পা ত্াম না।আত্মহত্যা কর  িসত্াম।’ 

সাবজে হা হা হা হা কর  হাসা শুরু ক রলা। িলরলা,- ‘বক বিেঘুরট বিশ্বাস বনরয় চবলস ল  ভাই।’ 

এই িরল লস আিা  হাসা শুরু ক রলা।বিদ্রুপাত্মক হাবস। 
– 
 ারত্ সাবজরে  সারথ আমা  আর া একেো ত্কব লহারলা। 
. 
লস িলরলা,- ‘আচ্ছা, লত্া া লর্ স্রষ্টায় বিশ্বাস কব স, বকরস  বভবিরত্?’ 
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আবম িললাম,- ‘বিশ্বাস েু ধ রন । একটা লহারলা, প্রমারন  বভবিরত্ বিশ্বাস।অরনকটা,শ্ত্বার ারপ বিশ্বাস িলা র্ায়। অনযবট 
লহারলা প্রমান োড়াই বিশ্বাস।’ 

সাবজে হাসরলা। লস িলরলা,- ‘বেত্ীয় কযাটািব রক লসাজা িাঙলায় অন্ধ বিশ্বাস িরল ল  আিুল,িুেবল?’ 

আবম ত্া  কথায় কান বেলাম না। িরল লর্রত্ লািলাম- 
. 
‘প্রমারন  বভবিরত্ লর্ বিশ্বাস, লসটা মূলত্ বিশ্বারস  মরধয পরড়না।পড়রলও, খুিই টযারম্পার ব । এই বিশ্বাস এত্ই েূিবল লর্, এটা 
হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।’ 

সাবজে এিা  নরড়চরড় িসরলা। লস িলরলা,- ‘বক  কম?’ 

আবম িললাম,- ‘এই লর্মন ধ ,সূর্ব আ  পৃবথিীরক বনরয় মানুরষ  একবট আবেম লকৌতূ্হল আরে। আম া আবেকাল লথরকই 
এরে  বনরয় জানরত্ লচরয়বে, বঠক না?’ 

– ‘হু, বঠক।’ 

– ‘আমারে  লকৌতূ্হল লমটারত্ বিজ্ঞান আপ্রাণ লচষ্টা কর  লিরে, বঠক?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘আম া একাট্টা বেলাম। আম া বনভুবলভারি জানরত্ চাইত্াম লর্, সূর্ব আ  পৃবথিী   হসযটা আসরল বক। লসই সুিারধ, পৃবথিী  
বিজ্ঞানী া নানান সমরয় নানান ত্ত্ব আমারে  সামরন এরনরেন। পৃবথিী আ  সূর্ব বনরয় প্রথম ধা না বেরয়বেরলন বগ্রক লজযাবত্  
বিজ্ঞাবন টরলবম।টরলবম বক িরলবেরলা লসটা বনিয় তু্ই জাবনস?’ 

সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ। লস িরলবেরলা সূর্ব পৃবথিী  চা বেরক ঘুর ।’ 

– ‘একেম ত্াই। বকন্তু বিজ্ঞান বক আজও টরলবম  বথওব রত্ িরস আরে? লনই। বকন্তু বক জাবনস, এই টরলবম  বথওব টা বিজ্ঞান 
মহরল বটরক বেরলা পুর া ২৫০ িে । ভািরত্ পাব স? ২৫০ িে  পৃবথিী  মানুষ, র্ারে  মরধয আিা  িড় িড় বিজ্ঞাবন, 
িািা ,ইবিবনয়া  বেরলা, ত্া াও বিশ্বাস ক রত্া লর্, সূর্ব পৃবথিী  চা পারশ্ লঘার । 

এই ২৫০ িের  ত্ারে  মরধয র্া া র্া া মা া লিরে, ত্া া এই বিশ্বাস বনরয়ই মা া লিরে লর্, সূর্ব পৃবথিী  চা বেরক লঘার ।’ 
. 
সাবজে বসিার ট ধ ারলা। বসিার রট  লধাাঁয়া োড়রত্ োড়রত্ িলরলা,- ‘ত্ারত্ বক? ত্খন লত্া আ  লটবলরস্কাপ বেরলা না, ত্াই ভুল 
মত্িাে বেরয়রে আ  বক। পর  বনরকালাস লকাপা বনকাস এরস ত্া  বথওব রক ভুল প্রমান ক রলা না?’ 

– ‘হযাাঁ। বকন্তু লকাপা বনকাসও একটা মিিড় ভুল কর  লিরে।’ 
সাবজে প্রশ্ন ক রলা,- ‘বক  কম?’ 

– ‘অদু্ভত্! এটা লত্া লত্া  জানা  কথা। র্বেও লকাপা বনকাস টরলবম  বথওব   বিপ ীত্ বথওব  বেরয় প্রমান কর  লেবখরয়বেরলন 
লর্, সূর্ব পৃবথিী  চা পারশ্ নয়, পৃবথিীই সূরর্ব  চা পারশ্ লঘার ।বকন্তু, বত্বন এক জায়িায় ভুল কর ন।এিং লসই ভুলটাও বিজ্ঞান 
মহরল িী েরপব বটরক বেরলা লিাটা ৫০ িে ।’ 

– ‘লকান ভুল?’ 

– ‘উবন িরলবেরলন, পৃবথিীই সূর্বরক লকন্দ্র কর  লঘার , বকন্তু সূর্ব লঘার  না। সূর্ব বস্থ । বকন্তু আজরক  বিজ্ঞান িরল, – নাহ, সূর্ব 
বস্থ  নয়। সূর্বও বনরজ  কেপরথ অবি াম ঘূণবন ত্ অিস্থায়।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘লসটা বঠক িরলবেস। বকন্তু বিজ্ঞারন  এটাই বনয়ম লর্, এটা প্রবত্বনয়ত্ পব িবত্বত্ হরি। এখারন লশ্ষ িা 
োইনাল িরল বকেুই লনই।’ 
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– ‘একেম ত্াই। বিজ্ঞারন লশ্ষ/োইনাল িরল বকেু লনই। একটা নিজ্ঞাবনক বথওব  ২ লসরকন্ডও লটরক না, আিা  আর কটা 
২০০ িে ও বটরক র্ায়। ত্াই, প্রমান িা েবলল বেরয় র্া বিশ্বাস ক া হয় ত্ারক আম া বিশ্বাস িবলনা।এটারক আম া িড়রজা  
চুবি িলরত্ পাব । চুবিটা এ কম,- ‘লত্ামায় ত্রত্ােণ বিশ্বাস ক রিা, র্ত্েণ লত্ামা  লচরয় অরথনবটক বকেু আমারে  সামরন 
না আসরে।’ 
. 
সাবজে আিা  নরড়চরড় িসরলা। লস বকেুটা একমত্ হরয়রে িরল মরন হরচ্ছ। 
. 
আবম িললাম,- ‘ধমব িা সৃবষ্টকত্বা  ধা না/অবিত্ব হরচ্ছ বঠক এ  বিপ ীত্। েযাখ, বিশ্বাস আ  অবিশ্বারস  মধযকা  এই িূঢ় 
পাথবকয আরে িরলই আমারে  ধমবগ্ররন্থ  শুরুরত্ই বিশ্বারস  কথা িলা আরে। িলা আরে- ‘এটা ত্ারে  জনয র্া া বিশ্বাস কর ।’ 
(সূ া িাকা া:০২)। 
. 
র্বে বিজ্ঞারন লশ্ষ িা োইনাল বকেু থাকরত্া, ত্াহরল হয়রত্া ধমবগ্ররন্থ  শুরুরত্ বিশ্বারস  িেরল বিজ্ঞারন  কথাই িলা হরত্া। 
হয়রত্া িলা হরত্া,- ‘এটা ত্ারে  জনযই র্া া বিজ্ঞানমনষ্ক।’ 

বকন্তু লর্ বিজ্ঞান সো পব িত্বনশ্ীল, লর্ বিজ্ঞারন  বনরজ  উপ  বনরজ ই বিশ্বাস লনই, ত্ারক বকভারি অনয া বিশ্বাস ক রি?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘বকন্তু র্ারক লেবখনা, র্া  পরে লকান প্রমান লনই, ত্ারক বক কর  আম া বিশ্বাস ক রত্ পাব ?’ 

– ‘সৃবষ্টকত্বা  পরে অরনক প্রমান আরে, বকন্তু লসটা বিজ্ঞান পুর াপুব  বেরত্ পার না।এটা বিজ্ঞারন  সীমািদ্ধত্া, সৃবষ্টকত্বা  
নয়।বিজ্ঞান অরনক বকেু ই উি  বেরত্ পার না। বলষ্ট ক রত্ লিরল অরনক লম্বা একটা বলষ্ট ক া র্ারি।’ 
. 
সাবজে  াবি  াবি িলায় িলরলা,- ‘োইজলারমা কব স আমা  সারথ?’ 

আবম হাসরত্ লািলাম। িললাম,- ‘আচ্ছা লশ্ান, িলবে। লত্া  লপ্রবমকা  নাম বমতু্ না?’ 

– ‘এইখারন লপ্রবমকা  িযাপা  আসরে লকরনা?’ 

– ‘আর  িল না আরি।’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘বকেু মরন কব স না। কথা  কথা িলবে। ধ , আবম বমতু্রক ধষবণ ক লাম।  িাি অিস্থায় বমতু্ ত্া  লিরি পরড় আরে। 
আর া ধ , তু্ই লকানভারি িযাপা টা লজরন লিবেস।’ 

– ‘হু।’ 

– ‘এখন বিজ্ঞান বেরয় িযাখযা ক  লেবখ, বমতু্রক ধষবণ ক ায় লকরনা আমা  শ্াবি হওয়া ে কা ?’ 

সাবজে িলরলা,- ‘বিবটকযাল লকারয়িান। এটারক বিজ্ঞান বেরয় বকভারি  
িযাখযা ক রিা?’ 

– ‘হা হা হা। আরিই িরলবে। এমন অরনক িযাপা  আরে, র্া  উি  বিজ্ঞারন লনই।’ 

– ‘বকন্তু এ  সারথ স্রষ্টায় বিশ্বারস  সম্পকব বক?’ 

– ‘সম্পকব আরে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, লর্টা আম া, মারন মানুরষ া, আমারে  ইবন্দ্রয় গ্রাহয প্রমানাবে বেরয় 
প্রমান ক রত্ পা রিা না। স্রষ্টা লকান লটবলরষ্কারপ ধ া পরড়ন না।উনারক অণুিীেণর্য বেরয়ও খুাঁরজ লি  ক া র্ায়না। উনারক 
জাষ্ট ‘বিশ্বাস কর  বনরত্ হয়।’ 
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. 
সাবজে এিা  ১৮০ বিবগ্র এরঙ্গরল লিাঁরক িসরলা। লস িলরলা,- ‘ধু ! বকসি িাল োল িুোবল। র্া লেবখনা, ত্ারক বিশ্বাস কর  
লনরিা?’ 

আবম িললাম,- ‘হযাাঁ। পৃবথিীরত্ অবিশ্বাসী িরল লকউই লনই। সিাই বিশ্বাসী। সিাই এমন বকেু না বকেুরত্ বঠক বিশ্বাস কর , র্া 
ত্া া আরেৌ লেরখবন িা লেখা  লকান সুরর্ািও লনই।বকন্তু এটা বনরয় ত্া া প্রশ্ন তু্রল না। ত্া া বনবিবরে ত্ারত্ বিশ্বাস কর  র্ায়। 
তু্ইও লস কম।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘আবম? পািল হরয়বেস? আবম না লেরখ লকান বকেুরত্ই বিশ্বাস কব না, ক রিাও না।’ 

– ‘তু্ই কব স।এিং, এটা বনরয় লত্া  মরধয লকানবেন লকান প্রশ্ন জারি বন।এিং, আজরক এই আরলাচনা না ক রল হয়রত্া 
জািরত্াও না।’ 
. 
লস আমা  বেরক ত্াবকরয়  ইরলা। িললাম,- ‘জানরত্ চাস?’ 

– ‘হু।’ 

– ‘আিা  িলবে, বকেু মরন কব স না। রু্বি  খাবত্র  িলবে।’ 

– ‘িল।’ 

– ‘আচ্ছা, লত্া  িািা-মা’  বমলরনই লর্ লত্া  জম হরয়রে, লসটা তু্ই লেরখবেবল? িা,এই মূহুরত্ব লকান এবভরিে আরে লত্া  
কারে? হরত্ পার  লত্া  মা লত্া  িািা োড়া অনয কার া সারথ নেবহক সম্পকব কর রে লত্া  জরম  আরি। হরত্ পার , তু্ই ঐ 
িযবি ই নজি বিয়া  েল। তু্ই এটা লেবখস বন। 
. 
বকন্তু লকানবেনও বক লত্া  মা’লক এটা বনরয় প্রশ্ন কর বেবল? কব স বন। লসই লোটরিলা লথরক র্ারক িািা বহরসরি লেরখ 
আসবেস, এখরনা ত্ারক িািা িাকবেস। র্ারক ভাই বহরসরি লজরন আসবেস, ত্ারক ভাই। লিানরক লিান। 
. 
তু্ই না লেরখই এসরি বিশ্বাস কব স না? লকানবেন জানরত্ লচরয়বেস তু্ই এখন র্ারক িািা িাকবেস, তু্ই আসরলই ত্া  
ঔ সজাত্ বকনা? জানরত্ চাস বন। বিশ্বাস কর  লিবেস। এখরনা ক বেস। ভবিষযরত্ও ক বি। স্রষ্টা  অবিরত্ব বিশ্বাসটাও বঠক 
এমনই ল ।এটারক প্রশ্ন ক া র্ায়না। সরন্দহ ক া র্ায়না। এটারক হৃেরয়  িভীর  ধা ন ক রত্ হয়। এটা  নামই বিশ্বাস।’ 
– 

সাবজে উরঠ িাইর  চরল লিরলা। ভািলাম, লস আমা  কথায় কষ্ট লপরয়রে হয়রত্া। 

পর  বেন লভার  আবম র্খন েজর   নামারজ  জনয অরূ্ ক রত্ র্ারিা, লেখলাম, আমা  পারশ্ সাবজে এরস োাঁবড়রয়রে।আবম 
ত্া  মুরখ  বেরক ত্াকালাম।রস আমা  চাহবন  প্রশ্নটা িুেরত্ লপর রে। লস িলরলা,- ‘নামাজ পড়রত্ উরঠবে।’ 
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২ 
আ জ আলী মাতু্ব্বর   আজগুবি প্রশ্নঃ “সি নিী আ রি এরসরেন?”  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 
িাংলারেরশ্ নাবিকত্ািারে  অনযত্ম পুর াধা হরচ্ছন আ জ আলী মাতু্ব্ব । লপশ্ায় চাষী এই ললাকবট  সুত্ীক্ষ্ণ(?) ললখনী ো া 
প্রভাবিত্ হরয় নাবক এই লেরশ্  অরনক মুিমনা ত্ারে  নাবিক হিা  পরথ অনুরপ্র ণা লপরয়রেন। ত্রি ত্া  সি লথরক 
বিখযাত্(অথিা কুখযাত্) িইবট পরড় আবম িুেরত্ লপর বে ত্া  জ্ঞারন  (বনম্ন)রলরভল সম্পরকব। আর া িুেরত্ লপর বে র্া া ত্া  
মারন  একজন ললখরক  ললখা পরড় নাবিক হরত্ উেুদ্ধ হয়, ত্া া কী মারন  "বিজ্ঞানমনষ্ক"। আ জ আলী ত্া  লসই িইরত্ 
ইসলাম সম্পরকব বিবভন্ন ধা ণাবভবিক ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন কর রেন র্া  একবট হরচ্ছ—"লোবধক নিী  প্রায় সিাই লকন 
আ ি লেরশ্ জমগ্রহণ ক রলন?" 

[আ জ আলী মাতু্ব্ব   চনাসমগ্র-১, 'সরত্য  সন্ধান', পৃষ্ঠা ৯৪] 
. 
অথচ কু আন ও হাবেরস লকাথাও এই ধ রণ  বকেু িলা হয়বন। ি ং িলা হরয়রে—পৃবথিী  সি জাবত্  বনকট নিী- াসুল 
লপ্র ণ ক া হরয়রে। [রেখুন—কু আন সু া ইউনুস ১০:৪৭,সু া  া’ে ১৩:৭, সু া বহজ  ১৫:১০, সু া নাহল ১৬:৩৬] 
. 
লর্ই কথাবট কু আন-হাবেস লকাথাও িলা লনই, লসবট বনরজ লথরক িাবনরয় সমূ্পণব ধা ণা  িশ্িত্বী হরয় ইসলারম  বিরুরদ্ধ এই 
প্রশ্নবট কর রেন িাংলা  এই কীবত্বমান(?) চাষী। এবট লত্া একবট নমুনা, এমন আর া অরনক আজগুবি প্রশ্ন পাওয়া র্ারি আ জ 
আলী  িইরত্। 
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৩ 
স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট ক রলা? হুমায়ুন আজারে  সারথ করথাপকথন!  
-আব ে আজাে 

 
লযাম্পরপারষ্ট  অস্পষ্ট আরলায় একজন িয়স্ক ললারক  োয়ামূবত্ব আমারে  েৃবষ্টরিাচ  হরলা।িারয় লমাটা একবট শ্াল জড়ারনা। 
লপৌরষ  শ্ীত্। ললাকটা হালকা কাাঁপরেও। 
– 
আম া খুলনা লথরক বে বেলাম। আবম আ  সাবজে। 
. 
লষ্টশ্ান মাষ্টার   রুরম  পারশ্  একবট লিবিরত্ ললাকটা আাঁটসাাঁট হরয় িরস আরে। 
. 
লষ্টশ্ারন এ কম করত্া ললাকই লত্া িরস থারক।ত্াই লসবেরক আমা  বিরশ্ষ লকান লকৌতু্হল বেরলা না।বকন্তু সাবজেরক লেখলাম 
লসবেরক এবিরয় লিরলা। 
. 
ললাকটা  কারে বিরয়ই সাবজে ধপাস কর  িরস পড়রলা।আবম েূ  লথরক লখয়াল ক লাম, ললাকটা  সারথ সাবজে লহরস লহরস 
কথাও িলরে। 
আির্ব! খুলনা  লষ্টশ্ান।এখারন সাবজরে  পব বচত্ ললাক লকাথা লথরক এরলা? ত্াোড়া, ললাকবটরক লেরখ বিরশ্ষ লকউ িরলও 
মরন হরচ্ছ না। মরন হরচ্ছ লকান িাোম বিরিত্া।িাোম বিবি লশ্রষ প্রবত্বেন ওই জায়িায় িরসই  াত্ কাবটরয় লেয়। 
. 
আমারে   ারত্  লিন। এখন িারজ  াত্ েু’লটা।এই সমরয় সাবজরে  সারথ কার া লেখা ক া  কথা থাকরল ত্া লত্া আবম 
জানত্ামই। অদু্ভত্! 
– 
আবম আর কটু এবিরয় লিলাম। একটু অগ্রস  হরত্ই লেখলাম, ভদ্ররলারক  হারত্ একবট িইও আরে।েূ  লথরক আবম িুেরত্ 
পাব  বন। 
সাবজে আমারক ইশ্া া বেরয় িাকরলা। আবম লিলাম। 
ললাকটা  লচহা াটা লিশ্ লচনা লচনা লািরে,বকন্তু সবঠক মরন ক রত্ পা বে না। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘এইখারন লিাস।ইবন হরচ্ছন হুমায়ুন সযা ।’ 
হুমায়ুন সযা ? এই নারম লকান হুমায়ুন সযা রক লত্া আবম বচবন না।সাবজেরক বজরজ্ঞস ক রত্ র্ারিা লর্ লকান হুমায়ুন সযা , 
অমবন সাবজে আিা  িলরলা,- ‘হুমায়ুন আজােরক বচবনস না? ইবন আ  বক।’ 
. 
এ প  লস ললাকটা  বেরক বের  িলরলা,- ‘সযা , এ হরলা আমা  িনু্ধ, আব ে।’ 

ললাকটা আমা  বেরক ত্াকারলা না। সাবজরে  বেরক ত্াবকরয় আরে।রঠাাঁরট মৃেু হাবস। আমা  ত্খরনা লঘা  কাটরেই না।বক হরচ্ছ 
এসি? আবমও ধপাস কর  সাবজরে  পারশ্ িরস লিলাম। 
– 
সাবজে আ  হুমায়ুন আজাে নারম  ললাকটা  মরধয আলাপ হরচ্ছ।এমনভারি কথা িলরে, লর্ন ত্া া প স্প  প স্প রক অরনক 
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আরি লথরকই বচরন। 
. 
ললাকটা সাবজেরক িলরে,- ‘লত্ারক করত্া কর  িরলবে, আমা  ললখা ‘আমা  অবিশ্বাস’ িইটা ভারলামরত্া পড়রত্। পরড়বেবল?’ 

সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ সযা । পরড়বে লত্া।’ 

– ‘ত্াহরল আিা  আবিক হরয় লিবল লকরনা? বনিয় লকান ত্যােরড়  োাঁরে পরড়বেস? লক লস? নাম িল? লপেরন লর্ আরে, বক 
জাবন নাম?’ 

– ‘আব ে……’ 

– ‘হযাাঁ, এই ত্যােরড়  োাঁরে পরড়বেস িুবে? োাঁড়া, ত্ারক আবম মজা লেখাবচ্ছ……..’ 

এই িরল ললাকটা িসা লথরক উঠরত্ লিরলা। 

সাবজে লজার  িরল উঠরলা,- ‘না না সযা । ও বকচু্ছ জারন না।’ 

– ‘ত্াহরল?’ 

– ‘আসরল সযা , িলরত্ সংরকাচ লিাধ ক রলও সত্য এটাই লর্, নাবিকত্া  উপ  আপবন লর্সি লবজক লেবখরয়রেন, লসগুরলা 
এত্টাই েূিবল লর্, নাবিকত্া  উপ  আবম লিবশ্বেন ঈমান  াখরত্ পাব  বন।’ 
. 
এইটুকু িরল সাবজে মাথা বনাঁচু কর  লেলরলা। 
. 
ললাকটা  লচহা াটা মূহুরত্বই রুে ভাি ধা ন ক রলা। িলরলা,- ‘ত্া  মারন িলরত্ চাইবেস, তু্ই এখন আমা  লচরয়ও িড় পবন্ডত্ 
হরয় লিবেস? আমা  লচরয়ও লিবশ্ পরড় লেরলবেস? লিবশ্ িুরে লেরলবেস?’ 
সাবজে ত্খনও মাথা বনাঁচু কর  আরে। 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘র্াক লি! একটা বসিার ট খারিা। মযাচ লনই। লত্া  কারে আরে?’ 
. 
– ‘বি সযা ।’- এই িরল সাবজে িযাি খুরল একবট মযাচ লি  কর  ললাকটা  হারত্ বেরলা।সাবজে বসিার ট খায় না। ত্রি, 
প্ররয়াজনীয় বজবনসগুরলা ত্া  িযারি থারক সিসময়। 
– 
ললাকটা বসিার ট ধ ারলা। করয়কটা লজার  লজার  টান বেরয় েুাঁস কর  একমুখ লধাাঁয়া োড়রলা।রধাাঁয়াগুরলা মূহুরত্বই কুনু্ডবল 
আকার  লষ্টশ্ান মাষ্টার   ঘর   ল বলং লিরয় উরঠ লর্রত্ লািরলা উপর   বেরক।আবম লসবেরক ত্াবকরয় আবে। 
– 
ললাকটা  কাবশ্ উরঠ লিরলা। কাশ্রত্ কাশ্রত্ ললাকটা িসা থারক উরঠ পড়রলা। এই মূহুরত্ব উনা  বসিার ট খাওয়া  আ  
সম্ভিত্ ইরচ্ছ লনই। ললাকটা বসিার রট  টুকর াবটরক বনরচ লেরল পা বেরয় একবট ঘষা বেরলা। অমবন বসিার রট  িলি 
টুকর াবট লথাঁত্রল লিরলা। 
. 
সাবজরে  বেরক বের  ললাকটা িলরলা,- ‘ত্াহরল এখন বিশ্বাস কব স লর্ স্রষ্টা িরল লকউ আরে?’ 
সাবজে হযাাঁ সূচক মাথা নাড়রলা। 
. 
– ‘স্রষ্টা এই বিশ্বরলাক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃবষ্ট কর রে িরল বিশ্বাস কব স লত্া?’ 



 

23 

আিার া সাবজে হযাাঁ সূচক মাথা নাড়রলা। 
. 
এিা  ললাকটা একটা অদু্ভত্ ভয়ঙ্ক   কম হাবস বেরলা।এই হাবস এত্টাই বিেঘুরট বেরলা লর্ আমা  িা েমেম ক রত্ লািরলা। 
. 
ললাকবট িলরলা,- ‘ত্াহরল িল লেবখ, স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট ক রলা?’ 
এই প্রশ্নবট কর  ললাকবট আিা  লসই বিেঘুরট হাবসটা হাসরলা। িা েমেরম। 
সাবজে িলরলা,- ‘সযা , িাই লিবেবনশ্ন, স্রষ্টা  লকান সৃবষ্টকত্বা থাকরত্ পার  না।র্বে িবল X-ই সৃবষ্টকত্বারক সৃবষ্ট কর রে, 
ত্ৎেণাৎ আিা  প্রশ্ন উঠরি, ত্াহরল X- এ  সৃবষ্টকত্বা লক? র্বে িবল Y, ত্াহরল আিা  প্রশ্ন উঠরি, Y এ  সৃবষ্টকত্বা লক? 
এভারিই চলরত্ থাকরি। লকান সমাধারন র্াওয়া র্ারি না।’ 
ললাকবট িলরলা,- ‘সমাধান আরে।’ 
. 
– ‘বক লসটা?’ 
. 
– ‘লমরন লনওয়া লর্- স্রষ্টা নাই,িযস!’- এইটুকু িরল ললাকবট আিা  হাবস বেরলা। হা হা হা হা। 
. 
সাবজে আপবি জানারলা। িলরলা,- ‘আপবন ভুল, সযা ।’ 
. 
ললাকবট লচাখ কপারল তু্রল িলরলা,- ‘বক? আবম? আবম ভুল?’ 
. 
– ‘বি সযা ।’ 
. 
– ‘ত্াহরল িল লেবখ, স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট ক রলা? উি  লে।রেবখ করত্া িড় জ্ঞারন  জাহাজ হরয়বেস তু্ই।’ 
. 
আবম িুেরত্ পা লাম এই ললাক সাবজেরক রু্বি  িযাড়াকরল লেলা  লচষ্টা ক রে। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘সযা , িত্ শ্ত্াব্দীরত্ও বিজ্ঞাবন া ভািরত্ন, এই মহাবিশ্ব অনিকাল ধর  আরে।মারন, এটা  লকান শুরু 
লনই।ত্া া আর া ভািরত্া, এটা  লকান লশ্ষও নাই।ত্াই ত্া া িলরত্া- লর্রহতু্ এটা  শুরু-রশ্ষ বকেুই নাই, সুত্ াং, এটা  জনয 
একটা সৃবষ্টকত্বা ও ে কা  নাই। বকন্তু থারমবািাইনাবমরে  ত্াপ ও িবত্  সূত্রগুরলা আবিষ্কা  হওয়া  প  এই ধা না লত্া 
পুর াপুব ভারি ভযাবনশ্ হয়ই,সারথ পোথববিজ্ঞারনও ঘরট র্ায় একটা বিপ্লি।থারমবািাইনাবমরে  ত্াপ ও িবত্  বেত্ীয় সূত্র িলরে- 
‘এই মহাবিশ্ব িমািত্ ও বন িবচ্ছন্ন উিাপ অবিত্ব লথরক পর্বায়িরম উিাপহীন অবিরত্ব  বেরক লধরয় র্ারচ্ছ।বকন্তু এই সূত্রটারক 
উরটারথরক প্ররয়াি কখরনাই সম্ভি নয়। 
. 
অথবাৎ, কম উিাপ অবিত্ব লথরক এটারক লিবশ্ উিাপ অবিরত্ব  বেরক বনরয় র্াওয়া আরেৌ সম্ভি নয়।এই ধা না লথরক প্রমান 
হয়, মহাবিশ্ব বচ িন নয়।এটা অনিকাল ধর  এভারি লনই।এটা  একটা বনবেবষ্ট শুরু আরে।থারমবািাইনাবমরে  সূত্র আর া িরল, 
– এভারি চলরত্ চলরত্ একসময় মহাবিরশ্ব  সকল শ্বি বনঃরশ্ষ হরয় র্ারি।আ  মহাবিশ্ব ধ্বংস হরি।’ 
. 
ললাকবট িলরলা,- ‘উেেেে! আসরেন নিজ্ঞাবনক লমু্প। সহজ কর  িল িযাটা।’ 
. 
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সাবজে িলরলা,- ‘সযা , একটা ি ম কবে  কাপ লটবিরল  াখা হরল, লসটা সমরয়  সারথ সারথ আরি আরি ত্াপ হা ারত্ 
হা ারত্ ঠান্ডা হরত্ই থাকরি।বকন্তু লসটা লটবিরল  াখা  প  লর্ পব মাণ ি ম বেরলা, সমরয়  সারথ সারথ লসটা আর া লিবশ্ ি ম 
হরয় উঠরি- এটা অসম্ভি।এটা লকিল ঠান্ডাই হরত্ থাকরি। একটা পর্বারয় বিরয় লেখা র্ারি, কবে  কাপটা সমি ত্াপ হাব রয় 
এরকিার  ঠান্ডা হরয় লিরে। এটাই হরচ্ছ থারমবািাইনাবমরে  সূত্র।’ 
. 
– ‘হুম,লত্া?’ 
. 
– ‘এ  লথরক প্রমান হয়, মহাবিরশ্ব  একটা শুরু আরে। মহাবিরশ্ব  লর্ একটা শুরু আরে- ত্া ও প্রমান বিজ্ঞাবন া লপরয়রে। 
মহাবিশ্ব সৃবষ্ট ত্রত্ব  উপ  এ র্ািৎ র্রত্াগুরলা বথওব  বিজ্ঞাবনমহরল এরসরে, ত্া  মরধয সিরচরয় গ্রহণরর্ািয, প্রমারন  বেক 
লথরক সিরচরয় শ্বিশ্ালী বথওব  হরলা- বিি িযাং বথওব ।বিি িযাং বথওব  িলরে- মহাবিরশ্ব  জম হরয়রে একবট বিরফা রণ  
েরল।ত্াহরল সযা , এটা এখন বনবিত্ লর্, মহাবিরশ্ব  একবট শুরু আরে।’ 
ললাকটা হযাাঁ সূচক মাথা নাড়রলা। 
. 
সাবজে আিা  িলরত্ শুরু ক রলা,- সযা , আম া সহজ সমীক ণ পদ্ধবত্রত্ লেখরিা স্রষ্টারক সৃবষ্ট  প্ররয়াজন আরে বকনা, মারন 
স্রষ্টা  সৃবষ্টকত্বা থাকরত্ পার  বকনা। 
. 
সকল সৃবষ্ট  একটা বনবেবষ্ট শুরু আরে এিং লশ্ষ আরে………… ধব , এটা সমীক ণ ১। 
. 
মহাবিশ্ব একবট সৃবষ্ট……….. এটা সমীক ণ ২। 
. 
এখন সমীক ণ ১ আ  ২ লথরক পাই- 
সকল সৃবষ্ট  শুরু এিং লশ্ষ আরে।মহাবিশ্ব একবট সৃবষ্ট,ত্াই এটা ও একটা শুরু এিং লশ্ষ আরে। 
. 
. 
ত্াহরল, আম া লেখলাম- উপর   েুবট শ্ত্ব প স্প  বমরল লিরলা,এিং ত্ারত্ থারমবািাইনাবমরে  ত্াপ ও িবত্  সূরত্র  লকান 
িযাঘাত্ ঘরট বন। 
– ‘হু’ 
– ‘আমা  তৃ্ত্ীয় সমীক ণ হরচ্ছ- ‘স্রষ্টা সিবকেু সৃবষ্ট কর রেন।’ 
ত্াহরল লখয়াল করুন, আমা  প্রথম শ্রত্ব  সারথ বকন্তু তৃ্ত্ীয় শ্ত্ব মযাচ হরচ্ছ না। 
. 
আমা  প্রথম শ্ত্ব বেরলা- সকল সৃবষ্ট  শুরু আ  লশ্ষ আরে।বকন্তু তৃ্ত্ীয় শ্রত্ব কথা িলবে স্রষ্টা বনরয়।বত্বন সৃবষ্ট নন, বত্বন 
স্রষ্টা।ত্াই এখারন প্রথম শ্ত্ব খারট না।সারথ, ত্াপ ও িবত্  সূত্রবটও এখারন আ  খাটরে না।ত্া  মারন, স্রষ্টা  শুরুও লনই, 
লশ্ষও নাই।অথবাৎ, ত্ারক নতু্ন কর  সৃবষ্ট ও প্ররয়াজন নাই।ত্া  মারন স্রষ্টা  আর কজন স্রষ্টা থাকা ও প্ররয়াজন নাই। বত্বন 
অনাবে, অনি।’এইটুকু িরল সাবজে থামরলা।  
. 
হুমায়ুন আজাে নারম  ললাকবট কপারল  ভাাঁজ েীঘব কর  িলরলন,- ‘বক ভংচং িুোবল এগুলা? বকসি সমীক ণ টমীক ণ? এসি 
বক? লসাজা সাপ্টা িল। 
. 
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আমারক অঙ্ক বশ্খাবচ্ছস? Laws Of Causality সম্পরকব ধা না আরে? Laws Of Causality মরত্, সিবকেু  লপেরন একটা 
Cause িা কা ণ থারক। লসই সূত্র মরত্, স্রষ্টা  লপেরনও একটা কা ণ থাকরত্ হরি।’ 
সাবজে িলরলা,- ‘সযা , উরিবজত্ হরিন না বপ্লজ।আবম আপনারক অঙ্ক বশ্খারত্ র্ারিা লকান সাহরস? আবম শুধু আমা  মরত্া 
িযাপা বট িযাখযা কর বে।’ 
. 
– ‘কচু কর বেস তু্ই।Laws Of Causality বেরয় িযাখযা ক । ‘- ললাকটা উচ্চস্বর  িলরলা। 

. 

– ‘সযা , Laws Of Causality িলিৎ হয় ত্খনই, র্খন লথরক Time, Space এিং Matter জম লাভ কর , বঠক না? কা ন, 
আইনষ্টাইরন  বথওব  অে ব রলবটবভবটও স্বীকা  কর  লর্- Time বজবনসটা বনরজই Space আ  Matter এ  সারথ 
কারনরেি।Cause এ  ধা না ত্খনই আসরি, র্খন Time-Space-Matter এই িযাপা গুলা নত্ব  হরি।ত্াহরল, বর্বনই এই 
Time-Space-Matter এ  স্রষ্টা, ত্ারক বক কর  আম া Time-Space-Matter এ  িাটখা ারত্ িবসরয় Laws Of Causality 
বেরয় বিচা  ক রিা,সযা ? এটা লত্া লবজক বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।’ 

. 

ললাকটা চুপ কর  আরে। বকেু হয়রত্া িলরত্ র্াবচ্ছরলা। এ মরধযই আিা  সাবজে িলরলা,- ‘সযা , আপবন Laws Of 
Causality’  লর্ সংজ্ঞা বেরয়রেন, লসটা ভুল।’ 
. 
ললাকটা আিা  ল রি লিরলা। ল রিরমরি অবিশ্মবা হরয় িলরলা,- ‘এই লোক া! আবম ভুল িরলবে মারন বক? তু্ই বক িলরত্ চাস 
আবম বিজ্ঞান িুবে না?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘না না সযা , একেম ত্া িবলবন। আমা  ভুল হরয়রে।আসরল, িলা উবচত্ বেরলা লর্- Laws Of Causality’  
সংজ্ঞা িলরত্ বিরয় আপবন লোট্ট একটা বজবনস বমস কর রেন।’ 
. 
ললাকটা  লচহা া এিা  একটু স্বাভাবিক হরলা।িলরলা,- ‘বক বমস কর বে?’ 
– ‘আপবন িরলরেন, Laws Of Causality মরত্, সিবকেু ই একবট Cause থারক।আসরল এটা সযা  লস কম নয়। Laws Of 
Causality হরচ্ছ- Everything which has a beginning has a cause.. অথবাৎ, এমন সিবকেু, লর্গুরলা  একটা বনবেবষ্ট 
শুরু আরে- লকিল ত্ারে ই Cause থারক।স্রষ্টা  লকান শুরু লনই, ত্াই স্রষ্টারক Laws Of Causality বেরয় মাপাটা রু্বি এিং 
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।’ 
. 
ললাকটা  মুখ বকেুটা িম্ভী  হরয় লিরলা।িলরলা,- ‘তু্ই বক লভরিবেস, এ কম ভাব  ভাব  বকেু শ্ব্দ িযিহা  কর  কথা িলরলই 
আবম লত্া  রু্বি লমরন বনরিা? অসম্ভি।’ 
. 
সাবজে এিা  মুচবক হাসরলা। লহরস িলরলা,- ‘সযা , আপনা  হারত্ একবট িই লেখবে। ঐটা বক িই?’ 
. 
– ‘ এটা আমা  ললখা িই- ‘আমা  অবিশ্বাস।’ 

– ‘সযা , অইটা আমারক বেরিন একটু?’ 

– ‘এই লন,ধ ।’ 
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সাবজে িইটা হারত্ বনরয় উটারলা। উটারত্ উটারত্ িলরলা,- ‘সযা , এই িইরয়  লকান লাইরন আপবন আরেন?’ 
. 
ললাকটা ভুরু কুাঁচরক িলরলা,- ‘মারন?’ 

– ‘িলবে, এই িইরয়  লকান অধযারয় , লকান পৃষ্টায়, লকান লাইরন আপবন আরেন?’ 

– ‘তু্ই অদু্ভত্ কথা িলবেস। আবম িইরয় থাকরিা লকরনা?’ 

– ‘লকরনা থাকরিন না? আপবন এ  স্রষ্টা না?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘এই িইটা কাবল আ  কািজ বেরয় নত্ব । আপবনও বক কাবল আ  কািজ বেরয় নত্ব  সযা ?’ 

– ‘খুিই ষু্টবপবিবট টাইপ প্রশ্ন। আবম এই িইরয়  স্রষ্টা। এই িই নত্ব   সংজ্ঞা বেরয় বক আমারক িযাখযা ক া র্ারি?’ 
. 
সাবজে আিা  লহরস বেরলা।িলরলা,- ‘না সযা ।এই িই নত্ব   লর্ সংজ্ঞা, লস সংজ্ঞা বেরয় লমারটও আপনারক িযাখযা ক া র্ারি 
না। বঠক লসভারি, এই মহাবিশ্ব বর্বন নত্ব  কর রেন, ত্ারকও ত্া  সৃবষ্ট  Time-Space-Matter-Cause এসি বেরয় িযাখযা 
ক া র্ারি না। 
. 
আপবন কাবল,কলম িা কািরজ  নত্ব  নন, ত্া  উরধ্বব।বকন্তু আপবন Time-Space-Matter-Cause এ  উরধ্বব নন।আপনারক 
এগুরলা বেরয় িযাখযা ক াই র্ায়।বকন্তু সৃবষ্টকত্বা হরচ্ছন এমন একজন,বর্বন বনরজই Time-Space-Matter-Cause এ  
সৃবষ্টকত্বা।ত্াই ত্ারক Time-Space-Matter-Cause বেরয় পব মাপ ক া র্ারি না।অথবাৎ, বত্বন এসরি  উরধ্বব। 
অথবাৎ, ত্া  লকান Time-Space-Matter-Cause নাই।অথবাৎ, ত্া  লকান শুরু-রশ্ষ নাই।অথবাৎ, ত্া  লকান সৃবষ্টকত্বা নাই।’ 
. 
ললাকটা উরঠ োাঁড়ারলা।উরঠ োাঁড়ারত্ োাঁড়ারত্ িলরলা- ‘ভারলা লব্রইনওয়াশ্ি! ভারলা লব্রইনওয়াশ্ি! আম া বক এমন ত্রুণ প্রজম 
লচরয়বেলাম? হায়! আম া বক এমন ত্রুণ প্রজম লচরয়বেলাম?’ 
. 
এটা িলরত্ িলরত্ ললাকটা হাাঁটা ধ রলা। লেখরত্ লেখরত্ই উবন লষ্টশ্ারন মানুরষ  বভরড়  মরধয হাব রয় লিরলন। 
– 
বঠক লসই মূহুরত্বই আমা  ঘুম লভরঙ লিরলা। ঘুম ভাঙা  প  আবম বকেুেণ বেম লমর  বেলাম।ঘবড়রত্ সময় লেখলাম। াত্ 
লেড়টা িারজ।সাবজরে  বিোনা  বেরক ত্াকালাম। লেখলাম, লস বিোনায় শুরয় শুরয় িই পড়রে।আবম উরঠ ত্া  কারে লিলাম। 
বিরয় লেখলাম লস লর্ িইটা পড়রে, লসটা  নাম- ‘আমা  অবিশ্বাস। িইরয়  ললখক- হুমায়ুন আজাে। 
. 
সাবজে িই লথরক মুখ তু্রল আমা  বেরক ত্াকারলা।ত্া  লঠাাঁরট  লকাণায় একবট অদু্ভত্ হাবস। 
আবম বি াট একটা শ্ক লখলাম। নাহ! এটা হরত্ পার  না। 
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৪ 
নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ১ – “পৃবথিীরত্ এরত্া ধরমব  মারে লকান ধমববট 
সবঠক? 

-আবসে আেনান 
 
নাবিক, অরজ্ঞয়িােী এিং সংশ্য়িােীরে  বকেু ল বিরমইি ‘রু্বি’ থারক। র্খন স্রষ্টা, প কাল ও স্রষ্টা  আনুিরত্য  আিশ্কযত্া  
কথা িলা হয় ত্ৎেণাৎ এই মুখস্থ উি গুরলা ত্া া লপশ্ কর ন, এিং লমােম জিাি বেরয় প্রবত্পেরক লা-জওয়াি ক া লিরে 
এটা লভরি পব তৃ্বপ্ত অনুভি কর ন। এোড়া র্া া বিশ্বাস  ারখন বকন্তু বিশ্বাস সম্পরকব লত্মন একটা জ্ঞান  ারখন না, ত্ারে  
মরন সংশ্য় সৃবষ্ট ক রত্ও নাবিক া এসি ল বিরমইি “রু্বি” িযিহা  কর ন।  
. 
এ কম মুখস্থ “রু্বি”-  সংখযা সীবমত্ হওয়ারত্ লেখা র্ায় ঘুর বের  একই “রু্বি” বিবভন্ন আবঙ্গরক সামরন আসরে। এ কম 
একবট “রু্বি” হল – সম্ভািয উির   সংখযাবধকয ও পা স্পব ক ভারি সাংঘবষবক হিা  “রু্বি”। শুনরত্ র্রত্া জবটল মরন হয় 
আসরল িািরি বিষয়টা ত্রত্াটা জবটল না। সাধা ণত্ এই “রু্বি” প্রশ্ন আকার  উপস্থাপন ক া হয়। লর্মন -  
. 
পৃবথিীরত্ এরত্া ধরমব  মারে লকান ধমববট সবঠক? প্রবত্বট ধমব বনজ বনজ স্রষ্টা  কথা িরল, প্রবত্বট ধরমব  অনুসা ী া োবি কর  
একমাত্র ত্ারে  ধমবই সবঠক, একমাত্র ত্ারে  ধমব অনুস ণ কর ই মুবি পাওয়া র্ারি। এ  মারে আপনা  ধমব লর্ সবঠক ত্া  
প্রমান বক?  
. 
নাবিকরে  এই রু্বিবট  লেরত্র বন রপেভারি এিং আিব কভারি র্বে লকান সাধা ণ িুবদ্ধবিরিচনাসম্পন্ন িযবি বচিা কর ন 
ত্াহরল ত্া  মরন বেত্ীয় আর কবট প্ররশ্ন  উেয় হিা  ক া (ত্রি এরেরত্র বচিা  লেরত্র বকেুটা বন রপে হওয়া এিং স্রষ্টা  
প্ররশ্ন  উি  লখাজা  িযাপার  আিব ক হওয়া আিশ্যক)।  
. 
প্রশ্নবট হল, এই প্ররশ্ন  মাধযরম প্রশ্নকা ী  উরেশ্য বক? প্রশ্নকা ী বক এই প্ররশ্ন  মাধযরম ঐ বিষয়গুরলা  উি  খুজরত্ সরচষ্ট লর্ 
প্রশ্নগুরলা বনরয় ধমব আরলাচনা কর ? অথিা লর্ প্রশ্নগুরলা  উি  বনরয় আবিক ও নাবিকরে  মত্পাথবকয? স্রষ্টা, স্রষ্টা  আনুিত্য, 
সৃবষ্ট  সূচনা, মানি অবিরত্  লেয, মৃতু্য, প কাল, ননবত্কত্া, ভারলা ও মন্দ – ইত্যাবে বিষয়গুরলা  সারথ সংবেষ্ট উি  লখাজা  
লরেয বক এ প্রশ্ন ক া হরচ্ছ? নাবক এটা বক কথা  বপরঠ িলা একবট কথা – একবট ল রটাব কাল রু্বি?  
. 
প্রশ্নটা আর া লস্পবসবেক ভারি কব । লর্ই রু্বি িা প্রশ্নটা নাবিক া উত্থাপন ক রেন লসটা বক আরেৌ সত্যরক লখাজা  সারথ 
সম্পবকবত্? নাবক লসটা একটা বনবেবষ্ট লপ্রোপরট, বনবেবষ্ট একটা করথাপকথরন প্রবত্পরে  বিরুরদ্ধ িযিহা  ক া  জনয নত্ব  ক া 
একবট রু্বি? সহজ ভাষায় এই প্ররশ্ন  লপেরন উরেশ্য িা intent বক সরত্য  অরিষণ নাবক ত্রকব লজত্া?  
. 
আপবন র্বে লেয কর ন ত্াহরল লেখরিন প্রশ্নকা ী ইবত্মরধযই ত্া  প্ররশ্ন  মাধযরম সম্ভািয সি উি রক ভুল সািযি কর  িরস 
আরেন। এ প্রশ্নটা এমনভারি নত্ব  ক া র্ারত্ কর  সম্ভািয লর্রকান উি রক গ্রহণ না ক া  জাবস্ট্বেরকশ্ান নত্ব  ক া র্ায়। 
আপবন লর্ উি ই বেন না লকন লস িলরি – “তু্বম এটা িলরো বকন্তু আর কজন লত্া আর কটা িলরি। লত্া আবম লত্ামারে  
কা  কথা শুনরিা।”  
. 
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অথবাৎ উি  লখাজাটা আরেৌ প্রশ্নকা ী  উরেশ্য না। লস আসরল আপবন বক উি  লেরিন ত্া শুনরত্, বকংিা আপনা  উি  
সবঠক বক না ত্া প ীো কর  লেখরত্ও আগ্রহী না। ি ং ত্া  উরেশ্য হল সম্ভািয উি গুরলা  সংখযাবধকয এিং পা স্পব কভারি 
সাংঘবষবক হিা  বিষয়বট উত্থাপন কর  সম্ভািয সকল উি  সম্পরকব সংশ্য় সৃবষ্ট ক া।  
. 
ধরুন আপবন একজন নাবিক। একজন ধরমব বিশ্বাসী ললাক – লসটা লর্রকান ধমব হরত্ পার  – আপনারক এরস প্রশ্ন ক রলা 
আপবন ঈশ্বর  বিশ্বাস কর ন না লকন? অথিা ধরুন আপনারক প্রশ্ন ক া হল - আপবন বক বিশ্বাস কর ন?  
. 
এরেরত্র ধরমব বিশ্বাসী ললাকরক উপর   প্রশ্ন কর  আপবন ভযািাচযাকা খাইরয় বেরত্ পা রিন – “লকান ঈশ্বর  বিশ্বাস ক রিা? 
লকান ধরমব বিশ্বাস ক রিা? এ প্রশ্নগুরলা  সবঠক উি  বক? সবঠক উি  বকভারি লি  ক রিা, র্খন সিাই িলরে ত্া  উি ই 
সবঠক?”  
. 
এটুুুকু িরল ধরমব বিশ্বাসী ললাকটারক ভযািাচযাকা খাইরয় লেওয়া  প  অবধকাংশ্ লেরত্র নাবিক া িরল – “অত্এি ধমব-টমব 
এগুরলা মানুষ বনরজ  প্ররয়াজরন সৃবষ্ট কর রেন, আ  মানুষরক বনয়যন ক া  জনয এখন এগুরলা িযিহৃত্ হরচ্ছ। আল্লাহ-ঈশ্ব -
ভিিান এসি বকেু লনই, সি মানুরষ  িানারনা...” ইত্যাবে।  
. 
প্রশ্ন হল লর্ প্রশ্ন লথরক এই আরলাচনা  শুরু লসই প্রশ্ন লথরক বক লর্ৌবিকভারি এই উপসংহার  লপৌঁোরনা র্ায়? অরনক ধমব 
থাকা, এিং এ ধমবগুরলা  িিিয সাংঘবষবক হওয়া বক সিধরমব  ভুল হিা  প্রমান?  
. 
আরলাচনা সম্ভিত্ একটু লিবশ্ ত্াবত্ত্বক হরয় র্ারচ্ছ, আবম একটা উোহ ণ বেরয় বজবনষটা লিাোরনা  লচষ্টা কব ।  
. 
. 
মরন করুন সমুদ্রপারড়  একবট শ্হ । ধরুন হাজা  িে  আরি  কথা। একবেন সকারল শ্হ িাসী আবিষ্কা  ক রলা একবট 
লোট্ট লনৌকা নসকরত্ এরস বভরড়রে। লনৌকারত্ অরচত্ন েুবট প্রাণী। একজন মূমুষুব িযবি এিং ত্া  িুরক আনুমাবনক েয় মারস  
একবট বশ্শু। ললাকজন ত্ারে রক এরন হাসপাত্ারল ভবত্ব ক া  বকেুেন প ই ললাকবট মা া লিরলন। ত্রি মৃতু্য  আরি বকেু 
সমরয়  জনয জ্ঞান বের  লপরয় বকেু ত্থয জাবনরয় লিরলন। বশ্শুবট  মা ত্ারে  সারথই জাহারজ বেরলন। জাহাজিুবি হওয়ারত্ 
বত্বন এিং ত্া  সিান জাহারজ  অনযানয র্াত্রীরে  কাে লথরক বিবচ্ছন্ন হরয় লিরেন। বত্বন শ্হর   ললারকরে  প্রবত্জ্ঞা ক ারলন 
ত্া  সিানরক লেরখ  াখা  এিং সিারন  মা আসরল ত্া  কারে সিানবট তু্রল লেিা । শ্হর   ললাকজন আ  লকান ত্থয 
ললাকবট  কাে লথরক জানা  আরিই লস মা া লিল।  
. 
ধ া র্াক, এক িে  প  এক জাহারজ লচরপ একশ্ জন মবহলা হাবজ  হরলন এিং সকরলই লসই বশ্শুবট  মাতৃ্রত্ব  োবি কর  
িসরলা। একশ্ জরন  একশ্ জনই বনরজ  োবিরক আত্মবিশ্বারস  সারথ সত্য িরল প্রচা  ক রত্ থাকরলা। বনরজ  োবি  স্বপরে 
বিবভন্ন রু্বি-প্রমান উপস্থাপন ক রলা। শ্হর   ললাকজন পড়রলা মহাসমসযায়। বক ক া র্ায় ত্া বঠক ক া  জনয এক রুদ্ধো  
নিঠক িাকা হল।  
. 
নিঠরক শ্হর   লময়  োাঁবড়রয় িলরলন – উপবস্থত্ ললাকসকল! আসুন লেখা র্াক আম া এখন পর্বি বনবিত্ ভারি বক জাবন। 
আম া জাবন -  
. 
ক) একশ্ জরন  প্ররত্যরক ই এ বশ্শু  মা হওয়া সম্ভি না। র্বে একজরন  োবি সবঠক হয় ত্াহরল অিধাব ত্ ভারি িাবক ৯৯ 
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জরন  োবি ভুল।  
. 
খ) এই একশ্ জরন  মরধয আসরলই এ বশ্শু  মা উপবস্থত্ আরে – লকিলমাত্র ত্ারে  োবি  বভবিরত্ এ িযাপার  বনবিত্ হওয়া 
সম্ভি না।  
. 
ি) এই একরশ্াজরন  মারে বশ্শুবট  প্রকৃত্ মা উপবস্থত্ লনই- এটাও বনবিত্ ভারি িলা র্ায় না।  
. 
ঘ) লকান িযবি প্রকৃত্পরে এ বশ্শুবট  মা, লসটাও বনেক োবি  বভবিরত্ বনবিত্ হওয়া সম্ভি না।  
. 
ঙ) র্বে বশ্শুবট  প্রকৃত্ মা এই একশ্ জরন  মারে উপবস্থত্ থারক ত্াহরল এটা আিশ্যক লর্ ৯৯% োবিকা ী এখারন বমথযা 
িলরে। আ  র্বে বশ্শুবট  মা এখারন উপবস্থত্ না থারক ত্াহরল এখারন ১০০% োবিকা ীই বমথযা িলরে।  
. 
লহ শ্হ িাসী আপনা া িলুন আম া বকভারি এ সমসযা  সমাধান ক রত্ পাব ?  
. 
লময়র   কথা  প  লনরম আসরলা বপনপত্ন নী িত্া। বমবনট খারনক সিাই লর্ন িভী  বচিায় আচ্ছন্ন হরয় থাকরলা। ত্া প  
এক বশ্শু োবড়রয় িলরলা, আবম জাবন এ সমসযা  সমাধান বক -  
. 
লর্রহতু্ সিাই িলরে ত্া  োবিই সবঠক, লর্রহতু্ প্ররত্যরক  োবি অনযানযরে  োবি  সারথ সাংঘবষবক এিং লর্রহতু্ এখারন 
কমপরে ৯৯% োবিো  বমথযািােী - অত্এি স্পষ্টভারি প্রমান হয় লর্ এই বশ্শুবট  আসরল লকান মা-ই লনই। আম া ধর  
লনরিা লনৌকায় লচরপ আসা লসই িযবিও বমথযা িরলরে এিং মাতৃ্রত্ব  োবিকা ী াও সিাই বমথযা িলরে। আ  আম া বিশ্বাস 
ক রিা এই বশ্শুবট  লকান মা লনই, এিং ত্া  লকান বপত্াও লনই। বপত্া ও মাত্া োড়াই এ বশ্শু এরসরে। আ  লর্রহতু্ বশ্শুবট  
লকান মা লনই, বপত্াও লনই, ত্াই লসই িযবি  কারে আম া লর্ প্রবত্জ্ঞা কর বেলাম এটা মানরত্ও আম া আ  িাধয লনই।  
. 
এই বশ্শুবট  কথারক বক লর্ৌবিক? হরত্ পার  লস অিুে, পািল, প্রবত্িন্ধী। অথিা লস সবঠক উি  খুজরত্ই চায় না। বকন্তু 
ত্ারক বক আরেৌ সত্যারিষী িলা র্ায়?  
. 
নাবিকরে  “রু্বিবট” এিং রু্বি  বভবিরত্ লেওয়া ত্ারে  উপসংহা  হল এই বশ্শু  কথা  মরত্া। লর্রহতু্ সিাই বনরজরক বঠক 
োবি ক রে, লর্রহতু্ অরনরক োবি ক রে -ত্াই সি ধমবই বনবিত্ভারি ভুল এিং লকান স্রষ্টা লনই!  
. 
ধরমব  সংখযাবধকয এিং ধমবগুরলা  িিিয পা স্পব ক সাংঘবষবক হওয়া প্রবত্বট ধরমব  ভুল হিা  প্রমান না। র্বেও এটা অিধাব ত্ 
লর্ সিগুরলা ধমব সবঠক হরত্ পার ন না। একই ভারি অরনকগুরলা ধমব থাকা, প্রবত্বট ধরমব  বিবভন্ন িিিয থাকা স্রষ্টা  
অনবিরত্ব  প্রমান না।  
. 
র্বে সমুদ্রপারড়  শ্হর   মানুষ আসরলই সমসযা  সমাধান ক রত্ চায় ত্রি ত্ারে রক হয় মাতৃ্রত্ব  োবিকা ী া বক বক েবলল-
প্রমান উত্থাপন কর রে ত্া প ীো ক রত্ হরি। অথিা অনয লকান পদ্ধবত্রত্ বশ্শুবট  মাতৃ্পব চয় সম্পরকব ত্ারে  বনবিত্ হরত্ 
হরি। সমসযা লিশ্ জবটল, ত্াই ধর  বনলাম এই বশ্শু  মা লনই, িািা লনই – এটা লকান সমাধান না। ত্াই নাবিক া র্া িরল ত্া 
না লকান প্রমান, না লকান সবঠক উি । ি ং ত্া া প্রমানহীন, লর্ৌবিকত্াহীন আর কবট োবি, আর কবট বিবলে বসরস্ট্ম িা 
ধমববিশ্বাস বনরয় আরসন। আ  ত্া হলঃ লকান স্রষ্টা লনই, অত্এি স্রষ্টারক মানা  প্ররয়াজনও লনই।  



 

30 

. 
বকন্তু লর্খারন ত্া া ভাওত্ািাবজ কর ন, িুরে বকংিা না িুরে, ত্া হল – েুবনয়া  সি ধমবরক র্বে ত্া া ভুল প্রমান কর নও (রর্টা 
ত্া া ক রত্ পার ন না) ত্িুও বকন্তু স্রষ্টা  অনবিত্ব – স্রষ্টা লনই – এটা প্রমাবণত্ হয় না। সুত্ াং লকান ধমব লকন ভুল িা 
প্ররত্যক ধরমব  ভুল হিা  ৯৯% সম্ভািনা আরে – এধ রণ  কথা না িরল ত্ারে  উবচৎ এটা প্রমান কর  লেখারনা লর্ স্রষ্টা লনই। 
বকন্তু ত্া া এই কাজটা কর ন না। ত্া া ি ং আরলাচনারক িাইভাটব কর ন িা বভন্নখারত্ প্রিাবহত্ কর ন, এিং কথা  মা পযাাঁচ 
এিং ল রটাব কাল রু্বি বেরয় সংশ্য় সৃবষ্ট  লচষ্টা কর ন। বকন্তু অপর   োবি  িযাপার  সংশ্য় সৃবষ্ট ত্ারে  োবি  পরে প্রমান 
না।  
. 
অথবাৎ নাবিকরে  অিস্থানটা হল এই – ত্া া বিশ্বাস কর ন স্রষ্টা লনই। বকন্তু ত্া া ত্ারে  এই োবি  পরে প্রমান উত্থাপন 
ক রত্ পার ন না। ত্া া স্রষ্টা আরে এই োবিরক ভুলও প্রমান ক রত্ পার ন না, এিং মহাবিরশ্ব  উৎস ও সূচনা  কা ন 
বহরসরিও লকান সরিাষজনক উি  ত্া া বেরত্ পার ন না। ি ং ত্া া একটা স্ট্যাবটবস্ট্কাল পরয়রন্ট ত্কবটা বনরয় র্ািা  লচষ্টা 
কর ন। ত্া া িলরত্ চান – র্বে অরনক ধমব থারক আ  এ  মরধয শুধু একবট ধমবই সবঠক হরত্ পার , ত্াহরল স্ট্যাবটবস্ট্কাবল 
একজন নাবিরক  অবিশ্বাস ত্রত্াটাই লর্ৌবিক র্রত্াটা একজন বিশ্বাসী  বিশ্বাস। েুরটা ই ভুল হিা  সম্ভািনা সমান। [ত্ারে  
এই অিস্থারন  মারেও একটা ভুল আরে, ত্রি লসই আরলাচনারত্ এখন র্াবচ্ছ না।] 
. 
সমসযাটা হল লকান চারয়  আড্ডায়, বকংিা ত্কববিত্রকব  লেরত্র এধ রন  আগুবরমরন্ট  িযিহা  হয়রত্া একজন নাবিরক  
পবর্শ্ানরক অপর   সামরন জাবস্ট্োই ক া  লেরত্র কার্বক , বকন্তু মূল বিষরয় – অথবাৎ স্রষ্টা  অবিত্ব এিং স্রষ্টা  সারথ সৃবষ্ট  
সম্পরকব  বিষরয় - পরে বকংিা বিপরে, লকান বকেুই এ ধ রণ  আগুবরমন্ট লথরক পাওয়া র্ায় না। আপবন র্বে েুবনয়া  সি 
ধমবরক ভুল প্রমাবণত্ কর নও ত্াও বকন্তু এই লমৌবলক প্রশ্নগুরলা  জিাি লেওয়া হয় না।  
. 
এই স্ট্যাবটবস্ট্কাল পরয়ন্টটা এমন সি প্ররশ্ন  লেরত্রই প্ররর্াজয লর্ প্ররশ্ন  সবঠক উি  একবট। কা ন লর্রকান প্ররশ্ন  একবট 
মাত্র উি  সবঠক হিা  অথব অিশ্যই অনয সকল উি  ভুল। ধরুন একবট কাাঁরচ  জার  বনবেবষ্ট সংখযক বিবভন্ন আকা  ও  রঙ  
লোট লোট  ািার   িল আরে। আপবন র্বে জা বট এক নজ  লেবখরয় ত্া প  মানুষরক প্রশ্ন কর ন – িলুন লত্া এখারন কয়বট 
িল আরে?  
. 
ত্াহরল এ প্ররশ্ন  সম্ভািয উির   সংখযা অসীম। র্বে ১০০০ জনরক প্রশ্ন কর ন হয়রত্া ১০০০টা বভন্ন বভন্ন উি  পারিন। বকন্তু 
ত্া  অথব বক এ প্ররশ্ন  লকান সবঠক উি  লনই? অিশ্যই না। অিশ্যই একবট বনবেবষ্ট সংখযক িল লসই জার  থাকরি, এই সংখযা 
িেলারি না। অিশ্যই সবঠক উি  একবটই হরি এিং ত্া োড়া িাবক সি উি  ভুল হরি। সম্ভািয উির   সংখযাবধকয ও ত্ারে  
পা স্পব ক সাংঘবষবক হওয়া প্রমান কর  না লর্, সবঠক উি  লনই.[1]  
. 
ধরমব  অনুস ণ, ধমবীয় অনুশ্াসন পালন এগুরলা স্রষ্টায় বিশ্বারস  প িত্বী ধাপ। আিশ্যক প্রথম ধাপরক এবড়রয় বিরয় ত্রকব লজত্া 
বকংিা বনরজ  অিস্থানরক জাবস্ট্োই ক া  লচষ্টা িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই হরত্ পার  বকন্তু বনবিত্ভারিই সরত্য  অরিষণ না। 
একজন সত্যারিষী িযবি বর্বন সংশ্রয় আরেন বত্বন প্রথরম এই প্রথম ধারপ  মীমাংসা ক া  লচষ্টা ক রিন। আ  একজন 
কযাব য়া  নাবিক িা লপশ্াো  নাবিক িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোইরয়  মাধযরম ত্রকব লজত্া  লচষ্টা ক রি।  
. 
সুত্ াং র্বে লকান নাবিক প িত্বীরত্ এই প্রশ্ন আপনা  সামরন উপস্থাপন কর ন ত্াহরল র্বে লকউ ত্রকব বজত্রত্ চান ত্াহরল 
ত্ারক িলুন – 
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র্বে আবম ধর  লনই েুবনয়া  সি ধমবই ভুল, ত্িুও লত্া সি ধরমব  ভুল হওয়া লত্ামা  বিশ্বাসরক (নাবিকত্া  বিশ্বাস – স্রষ্টা লনই, 
প কাল লনই, স্রষ্টা  প্রবত্ সৃবষ্ট  োয়িদ্ধত্াও লনই) সত্য প্রমান কর  না। ত্াই ত্ারে  ভুল লত্ামা  পরে প্রমান না। ি ং তু্বম 
লত্ামা  োবি  পরে প্রমান লপশ্ কর া। আ  র্বে তু্বম লসটা না পার া ত্াহরল অন্ধ বিশ্বাসী আ  অন্ধ অবিশ্বাসী লত্ামা  মরধয 
পাথবকয বক?  
. 
আ  ত্াই র্বে আসরলই লকউ সত্যারিষী হন ত্াহরল এসি মুখস্থ প্রশ্ন িাে বেরয় ত্া  উবচত্ বভন্ন একবট প্ররশ্ন  উি  লখাাঁজা। 
ল রটাব কাল কুত্কব লেরড় মূল বিষরয় প্রশ্ন ক া, লশ্কড় লথরক শুরু ক া। প্রশ্নবট হল –  
. 
এই মহাবিরশ্ব  অব বজন বক? পৃবথিী, লসৌ জিত্, োয়াপথ নীহাব কা লথরক শুরু কর  ইরলক্ট্রন, লপ্রাটন পর্বি - মযারিা লস্কল 
লথরক শুরু কর  নযারনা লস্কল পর্বি – এসি বকেু বক বনজ লথরক সৃবষ্ট হরয়রে? নাবক এগুরলা নাবক এগুরলা সিসময় বেল এিং 
সিসময় থাকরি? নাবক এগুরলা বনবেবষ্ট এক পর্বারয় শুরু হরয়রে এিং বনবেবষ্ট সময় প  বিলীন হরয় র্ারি – আ  এ  পুর াটাই 
হরি স্বয়ংবিয়ভারি? নাবক এসি বকেু  একজন স্রষ্টা আরেন? 

 
েুটরনাটঃ 

[1] নাবিক া িলরত্ পার ন এই উোহ ণ নত্ব  ক া হরয়রে বপত্ামাত্া োড়া বশ্শু জমারত্ পার  না এই প্রমাবনত্ িািিত্া  উপ  বভবি কর । জার   
উোহ রনও জার   মরধয িল আরে আরি এটা বঠক কর  লেওয়া হরয়রে। বকন্তু স্রষ্টা আরে লসটা একইভারি প্রমাবণত্ না। ত্াই এবট একবট False 
Analogy.  
. 
লসই লেরত্র উি  হরি, এবট False Analogy না, কা ন এ লথরক ঈশ্বর   অবিত্ব প্রমারন  লচষ্টা ক া হরচ্ছ না। বশ্শু  জনয লর্রহতু্ বপত্ামাত্া থাকা 
আিশ্যক, ত্াই অিশ্যই মহাবিরশ্ব  একজন স্রষ্টা থাকা আিশ্যক – এই রু্বি এখারন লেওয়া হরচ্ছ না। এখারন শুধু িলা হরচ্ছ োবিো  অরনক হওয়া, 
বকংিা অবধকাংশ্ িা সকল োবিকা ী  োবি  বমথযা হওয়াও প্রমান কর  না লর্ বশ্শুবট বপত্ামাত্া োড়া জরমরে।সম্ভািয উি  অরনক হওয়া প্রমান কর  না 
লর্ জার  কয়বট িল আরে এই প্ররশ্ন  লকান সবঠক উি  লনই। একইভারি অরনক ধমব থাকা এিং ত্ারে  িিিয পা স্পব কভারি সাংঘবষবক হওয়াও 
লকান ভারিই প্রমান কর  না লর্ স্রষ্টা লনই। স্রষ্টা  অবিরত্ব  প্রশ্নটা লকান বনবেবষ্ট ধরমব  সবঠক িা লিবঠক হিা  উপ  বনভব শ্ীল না লকান ভারি সংরু্িও 
না।  
.  
ি ং আম া এটাই িলবে লর্ ধরমব  সংখযা, ধরমব  িিিয, ত্ারে  পা স্পব ক সংঘাত্ ইত্যাবে লেরড় মূল আরলাচনায় আসুন। অরহতু্ক পাবন লঘালা ক া 
িাে বেরয়, মূল প্ররশ্ন  মীমাংসা করুন, একজন িা একাবধক স্রষ্টা আরেন বক না, লসই আরলাচনায় আসুন।  
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৫  
অবিশ্বাস লথরক ইসলামঃ একবট অনয কম পাথর   িল্প  

-মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকি  

 

অবিশ্বাস লথরক ইসলামঃ একবট অনয কম পাথর   িল্প 
. 
হযা ী পটা  র্খন পড়ত্াম লিাগ্রারস, মূল বভরলইন লভারেমরটব  বেরলাসো স লস্ট্ারন  লপেরন েুরট চলায় কিবেন িুাঁে হরয় 
বেলাম! লসই “বেরলাসো স লস্ট্ান” র্া িেরল বেরত্ পার , িেরল লেয়। লিব লভারেমটব এ  প  আর া একজরন  সারথ পব চয় 
হয় লর্ হরনয হরয় বেরলাসো স লস্ট্ান খুাঁরজ লিড়ারত্া, ত্াাঁ  মারক ওপার   জিত্ লথরক বেব রয় আনরি িরল। বক লসই েৃঢ় 
প্রবত্জ্ঞা, বক লসই মরনািল!! বক কবঠন রু্দ্ধই না লসই ১২ িের   িাচ্চাবট কর রে ত্াাঁ  প্রাণবপ্রয় আমু্ম আ  আের   লোট্ট 
ভাইটা  হাব রয় র্াওয়া শ্ ী  বেব রয় আনরত্। লসই আিব কত্া আ  পাহাড় সমান েৃঢ় প্রবত্জ্ঞা  সামরন ম ণরকও লস লকয়া  
কর বন। Full Metal Alchemist Brotherhood এ  এিরভিা  র্া া লেরখরে ত্া াই জারন “সবত্যকার   খুাঁরজ লিড়ারনা” 
কারক িরল। 
. 
িাপুসগুপুস কর  আবম িই লখত্াম লসই লোট্টরিলা লথরক। সিাই লখলা লেখরত্া, আবম িই লখত্াম। িনু্ধ া আড্ডা বেরত্া, আবম 
িই পান ক ত্াম। িনু্ধ া বটবভরত্ িুাঁে হরয় থাকরত্া, আবম িইরয় িুরি হাাঁসোাঁস ক ত্াম। িই বেরলা আমা  প্রথম লপ্রম, প্রথম 
ভারলািাসা। বপ্রয় খািা , পানীয়, িাবলশ্, জিত্ সিই বেরলা আমা  িইময়। এমন লকান িই বেরলা না র্া আবম পড়ত্াম না। 
ইন্টা  পাশ্ ক া  প  হুমায়ুন আজারে  “আমা  অবিশ্বাস” িইবট লিলা  প  লপরট খুি িযাস েমব কর । খুি পাবন লখরয়, ল স্ট্ 
বনরয় লপরট  িযাস েূ  হরলা, বকন্তু মাথায় বঠক বঠক িযাবিক হরয় লিরলা। 
. 
স্রষ্টা বক সবত্যই আরেন? নাবক সি মানুরষ  িানারনা িালিরপা? হুম্ম? ধমব-টমব বক আসরল িানারনা বকেু হাসযক  “ব চুয়াল” না? 
সমারজ  িরড় লত্ালা সংস্কা ভীতু্ মন িরল ওরঠ, “না না, িাে োও লত্া ওসি োলতু্ কথা। ওসি ভািরত্ লনই।” রু্বি িরল, 
“না না লত্া ক রো, বভবি আরে এই বিশ্বারস ? ভীতু্ কাপুরুষ লকাথাকা ?” লমজাজ খাট্টা হরয় লিরলা। বক ক া র্ায়? বক ক া 
র্ায়? পাব  লত্া খাবল একটাই কাজ। পড়া। লত্া, শুরু হরয় লিরলা আ বক। 
. 
পড়রত্ পড়রত্ আ জ আলী মাতু্ব্ব  লথরক িািবান্ড  ারসল, কু আরন  অনুিাে লথরক শুরু কর  লিে-িীত্া-িাইরিল বকচু্ছ িাে 
থাকরলা না। একটাই লেয, লর্টা সবত্য লসটারক খুাঁরজ লি  ক রিা, শুধু লসটাই মানরিা। সরত্য  সারথ লকান আপস চলরি না, 
চলরত্ পার  না। ধমবগ্রন্থগুরলা  অনুিাে পরড় বনরজরক প্রশ্ন ক লাম, ত্াহরল এত্বেন সি োলতু্ বিশ্বাস লমরন এরসবে? হায় 
হায়! িন্ধ কর া এসি। লকন বমলাে পরড়া? নামাজ লকন পরড়া? মাজার  র্াও লকন? মুসবলমই র্বে হও ত্াহরল পাাঁচ ওয়াি 
নামাজ লকন পরড়া না? বনরজরক মুসবলম িরলা বক িুরে? লেি-রেিী  পুজা ক রো ভারলা কথা, লজরন িুরে ক রো লত্া?  
. 
ঘর -িাইর , িনু্ধ-সহপাবঠ, ঈে-পুজায় সিখারন সিাইরক িাবলরয় মা ত্াম। লকউ বকচু্ছ জানরত্া না। উি  বেরত্ পা রত্ানা 
লকউ। সব্বাই হই-হই কর  উঠরত্া “মাই ালামু-কাইট্টালামু” লশ্া রিাল তু্রল। সাবটববেরকটধা ী লিকুরি  েলরক বচরন লিলাম, 
বচরন লিলাম হাসযক  জ্ঞান অজবরন  বসরস্ট্মটারক আ  লসই বসরস্ট্ম লথরক বিজবিজ ক রত্ ক রত্ লিব রয় আসা অন্ধ 
লমরুেন্ডহীনরে । অন্ধবিশ্বাস আ  এন্টা রটইনরমরন্ট  (রখলা, মুবভ, বটবভ, লিইমস ইত্যাবে ) লনশ্ায় িুাঁে হরয় থাকা একটা 
েবয়ষু্ণ সমাজ আবিষ্কা  কর  অরনকবেন অ-রন-কবেন হত্াশ্ায় ভুরিবে,আ  ত্ামাক পুরড় োই কর বে। 
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. 
হত্াশ্া ধীর  ধীর  ঘৃণারত্ আ  ঘৃণা লথরক আরি আরি লিরড় উঠরলা অহংকা । খুি পড়ত্াম, আ  সিাইরক লর্খারনই লপত্াম 
ধুরয় বেত্াম । এরেিার  বব্লবচং পাউিা  বেরয় িরল, এবসি বেরয় েলরস বিিণব- ংহীন িাবনরয় লেরড় বেত্াম। ভাবসববট  সু্ট্রিন্ট 
হরল লত্া কথাই লনই। চূড়াি ওয়াশ্ বেত্াম। বময়া ভাবসববটরত্ পরড়া! নামাজ পরড়া, পুজা কর া, লকন ক রো, বক ক রো না 
িুরেই ক িা, চলিা আ  সমারজ বিয়া ভাি বনিা লর্ “খুি বশ্বেত্ হইবে লিা” ত্া হরি না। অসহয লািরত্া এই বসরস্ট্ম আ  
মানুরষ  অবি াম ভন্ডামী। এখরনা লারি। 
. 
এভারি অনাসব লসরকন্ড ইয়া  এোম পা  হরয় লিরলা। পড়া বকন্তু থারমবন। সারথ রু্ি হরয়রে ইন্টা রনট কারনকশ্ান। ধুবমরয় 
চলরে িকুরমন্টাব  লেখা। এ  মারেই একবেন Atheism and Theism বনরয় এক ললকচা  লেখা হরয় লিরলা। বিস্ট্ান 
প্ররেস  এত্ এত্ সুন্দ  কর  লবজক বেরয় সি বকেু লিাোরলন লর্ নরড়চরড় িসলাম। ভািনা  বনি ঙ্গ পুকুর  অরনকবেন পর  
ত্ীব্র বঢরল  আঘাত্! এইিা  Theism এ  লবজরক  বপরে লািলাম বনউিাল মাইন্ড বনরয়ই। এ  সারথ একারিবমক স্ট্াবি লহল্প 
ক বেরলা ইরভাবলউশ্ান বনরয় ভুল ধা ণাগুরলা  ে জায় আঘাত্ ক রত্। সংশ্য়িােী মন িা িা  িরল উঠরত্ চাইরলা, স্রষ্টা বক 
সবত্যই আরেন ত্াহরল? আ  অহংকা ী মন িা িা  ত্া  টুাঁবট লচরপ ধ বেরলা। 
. 
বক লর্ কষ্ট এই বনউিাবল বচিা ক া! বক লর্ র্যণা এই একা একা মানবসক রু্দ্ধ ক রত্ থাকা। এি এি অসহায় লািা লসই 
অনুভূবত্ আ  োাঁরত্ োাঁত্ লচরপ রু্দ্ধ কর  র্াওয়া। লকউ পারশ্ লনই। লকউ না। িা িা  শুধু অহংকা ী মন “ধমব ভুল, স্রষ্টা ভুল” 
িরল বচৎকা  কর  ওরঠ আ  িরল, “লশ্ান, তু্বম র্া জারনা ত্াই বঠক। আর া ভারলা কর  Atheism বনরয় স্ট্াবি কর া, ক রত্ই 
থারকা। এইসি সংস্কা , োলতু্ সংস্কা ।”  
. 
বেন াত্ মাথায় খাবল আগুবরমন্ট আ  কাউন্টা  আগুবরমন্ট ঘু রত্া। স্রষ্টা লর্ লনই লসটাই িা কনোমব কব  বক বেরয়? সারয়বন্টস্ট্ া 
বক িরলন? Macro-Evolutionist Scientist  া লত্া এই িযাপার  বকেু অপ্রমাবণত্ ধা ণা কপবচরয় Chaos-Agent লে  উরস্ক 
লেয়। এই বথওব গুরলা বথওব ই শুধু। হারত্ কলরম কাজ কর , অিজারভবশ্ারন ল রখ ল জাট পাওয়া  জায়িা এটা নয়। িাবক 
থাকরলা েশ্বন। শুধু ভািনা বেরয়, থট এেরপব রমন্ট কর  লর্ কি অসাম বজবনস লি  হরয় আরস ত্া সিাই জারন। সায়রে  
শুরুটাও লত্া েশ্বন লথরকই। শুরু হরলা েশ্বন রু্দ্ধ। 
. 
পড়রত্ পড়রত্ একটা উপলবি  শুরু হরলা। আবম আসরল বকেুই জাবন না, বকচু্ছ না। অহংকা  লভরঙ্গ গুাঁরড়া গুাঁরড়া হরয় লিরলা। 
েশ্বন আ  কমন লসরে  রু্রদ্ধ নাবিকযিাে হা  মানরলা। আম া লকান বকেু লেরখ, ভারলাভারি অিজাভব কর , িা িা  লেরখ 
ত্া প  একটা বিবসশ্ারন র্খন আবস ত্খন লসটারক সারয়বন্টবেক অিসারভবশ্ান িবল। এরেরত্র আম া আমারে  কমনরসে আ  
ইবন্দ্রয়লি জ্ঞানরকই কারজ লািাই।  
. 
ধরুন আপনারক আমা  এন্ড্ররয়ি লোনটা লেখালাম। ত্া প  িললাম আমা  এন্ড্ররয়িটা লসৌবে আ রি  মরুভূবমরত্ কুবড়রয় 
লপরয়বে। এত্ িাবল আ  লত্ল এি এি বমবলয়ন বমবলয়ন িের  েরড়া হাওয়া আ  জরল, ত্ারপ আ  নশ্রত্য, িরে  আঘারত্ 
প্রথরম ধীর  ধীর  বসবলকন আ  প্লাবস্ট্ক, ত্া প  আর া বমবলয়ন বমবলয়ন িের  অনযানয পাটবস, িযাটা ী ইত্যাবেরত্ বিিবত্বত্ 
হরত্ হরত্ হরত্ হরত্ আজরক  এই টাচস্ক্রীণি-এন্ড্ররয়রি Evolved হরয়রে। Samsung ললখাটা লর্ লখাোই ক া লেখরেন, 
লসটাও এভারিই এরসরে ভাই। বিশ্বাস কর ন ভাই। আপনা  েুবট পারয় পবড় ভাই, প্লীজ বিশ্বাস কর ন। আপবন বিশ্বাস 
ক রিননা। লকন? লকন ক রিননা? কা ণ, আপনা  অিজারভবশ্ান িরল এটা Absolutely Impossible. ত্াই না?  
. 
একটা জড় পোথব লথরক আর কটা জড় পোথব এভারি নত্ব  হওয়া  োবিরক আপবন ইম্পবসিল িলরেন, রু্বিসঙ্গত্ প্রমাণ 
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চাইরেন আমা  োবি , ভারলা ভারলা, গুি গুি। এইরত্া সারয়বন্টবেক মাইন্ড। লর্খারন একটা জড় (িাবল, লত্ল ইত্যাবে) লথরক 
আর কটা জড়ই (রমািাইল) নত্ব  হরত্ পার  না, অসম্ভি, লসখারন জড় লথরক একটা লকারষ  মত্ অসাম অিবানাইজি আিা  
ব রপ্রাবিউবসিল অিবাবনক বিভাইস বনরজ বনরজ এমবন এমবন নত্ব  হরত্ পার ? সম্ভি?  
. 
আপবন িুবদ্ধমান হরল অলর িী েুইবেরক মাথা লনরড় “না, না” িলরেন, আ  অন্ধ বিত্াবকবক হরল কাউন্টা  আগুবরমন্ট হাত্ড়ারনা 
শুরু কর রেন। বপ্রয় অন্ধ বিত্াবকবক, আপবন আপনা  অন্ধকূরপ হাত্ড়ারত্ থাকুন আজীিন, ভাি বনরয় বনরজ র্া জারনন ত্ারকই 
শুধু সত্য িরল লমরন র্ান িলা  লজার  আ  অহংরিারধ, বনরজ  লিালকধাাঁধায়। ত্ত্েরণ আম া আর কটু আরলাবকত্ হরয় বনই, 
লকমন? 
. 
লর্রহতু্ এরিা সবেবস্ট্রকরটি একটা বজবনস এভারি বনরজ বনরজ হরয় লর্রত্ পার  না, অনবিত্ব লথরক অবিরত্ব আসরত্ পার  না, 
ত্া  মারন আমারে  কমন অিজারভবশ্ান অনুর্ায়ী এ  একজন স্রষ্টা আরেন। এই েুবনয়া, প্রাণজিরত্  মারে এি অিবা  আ  
বিজাইন, অিবা  লমরন চলা বিশ্াল ইউবনভাসব লথরক শুরু কর  লোট্ট ইরলক্ট্রন-রপ্রাটন সিবকেু একজন অসাম অপাবথবি 
ইরন্টবলরজন্ট বিজাইনার   বেরকই ইবন্ডরকট ক রে অবি াম। কারজই স্রষ্টা আরে, থাকরত্ই হরি।  
. 
আিা  িাই বিেট একজরন  লিবশ্ স্রষ্টা থাকা অসম্ভি। েশ্বন, রু্বি আ  বনউিাল কমন লসে খাটারলই িুো র্ায় একজরন  
লিবশ্ স্রষ্টা থাকরল এই এত্ সুন্দ  Order আ  Natural Law থাকরত্া না, Chaos এ ভর  থাকরত্া পুর া ইউবনভাসব। বকন্তু 
ত্া লত্া না! সি লত্া বক সুন্দ  বসরটম আ  অিবা  লমরন চলরে। স্রষ্টা ত্াহরল একজনই। বত্বন অপাবথবি। সৃবষ্ট  লকান গুণািলী 
ত্াাঁ  লনই, থাকরত্ পার  না। কা ণ, র্বে থারক ত্াহরল ত্ারক সৃষ্ট হরত্ হরি। ত্ারক লর্ সৃবষ্ট ক রি ত্ারক ত্াহরল আর কজন 
সৃবষ্ট ক রত্ হরি, ত্ারক আিা  আর কজন… এভারি চলরত্ই থাকরি অসীম পর্বি। এ  লকান লশ্ষ লনই। 
. 
ইবজ ক া  জরনয একটা এোম্পল বেই। মরন করুন, আপবন একজন িাক ড্রাইভা । িাবড়  ইবিন  ািায় হঠাৎ বিিরড় লিরলা। 
লঠরল লঠরলই আধা মাইল েূর   িযার রজ বনরত্ হরি। ধাো লেয়া ে কা । একজনরক িাকরলন। 
. 
বত্বন িলরলন, “লহারে লিবি। লনা প্রিরলরমা। আবম ধাো বেমু, ত্রি র্বে আমা  আর কজন লেন্ড  াবজ হয় ত্া প  বেমু, নইরল 
না।” 
ত্াাঁ  লেন্ডরক িলরলন িযাপা টা। 
. 
লসই লেন্ডও উি  বেরলা, “লহারে লিবি। লনা প্রিরলরমা। আবম ধাো বেমু, ত্রি র্বে আমা  আর কজন লেন্ড  াবজ হয় ত্া প  
বেমু, নইরল না”। 
ত্াাঁ  লেন্ডরকও খুাঁরজ লি  কর  ব কুরয়স্ট্ ক রলন। লসও একই কথা জানারলা। ত্াাঁ  আর কটা লেন্ড  াবজ হরল বত্বন ধাো 
বেরিন। 
. 
এভারি র্বে চলরত্ই থারক, চলরত্ই থারক, লেরন্ড  সংখযা শুধু িাড়রত্ই  
থাকরি অসীম পর্বি। ধাো আ  লেয়া হরি না। িাবড়ও আ  লকানবেন আধমাইল েূর   িযার রজ র্ারি না। Right? 
. 
এভারি স্রষ্টাও র্বে আর কজন স্রষ্টা ো া, লসই স্রষ্টাও আর কজন স্রষ্টা ো া নত্ব  হরত্ হয় ত্াহরল ত্া অসীম পর্বি চলরত্ই 
থাকরি, কারজই বকেুই আ  সৃবষ্ট হরিনা, সৃবষ্ট  মারে ইরন্টবলরজন্ট বিজাইরন  োপ পাওয়া লত্া সুেূ  অিাচল। 
. 



 

35 

বকন্তু সৃবষ্ট লর্রহতু্ আরে, ত্ারত্ স্রষ্টা  ইরন্টবলরজরে  োপও পাওয়া র্ায় লখয়াল ক রলই, ত্া  মারন স্রষ্টাও আরে। বকন্তু লসই 
স্রষ্টা আমারে  এই লাইরে লেখা লকান বকেু  মত্ই না। কা ণ, র্বে লকান বকেু  মত্ হয় ত্াহরল ত্ারক সৃবষ্ট হরত্ হরি 
আর কটা ইরন্টবলরজে ো া, ত্ারক আিা  আর কজন ো া, এভারি অসীম পর্বি চলরত্ই থাকরি, েরল আম া আ  লকান 
সৃবষ্টই লেখরিা না। বকন্তু, সৃবষ্টরত্া আরে। ত্া  মারন হরলা, স্রষ্টা আরে, ত্রি লসই স্রষ্টা আমারে  লেখা লকানবকেু  মত্ না, লকান 
সৃবষ্ট  মত্ না। কা ণ, আম া আমারে  ইবন্দ্রয়লি জ্ঞারন  িাইর  ভািরত্ পাব  না।  
. 
ত্ারক হরত্ হরি Self-sustaining, Powerful and Intelligent. কা ণ, বত্বন কার া মুখারপেী হরত্ পার ন না। Self-
fulfilling না হরল ত্ারক লক Fulfill ক রি? বত্বন কার া লথরক জম লননবন (কার া কাে লথরক জম বনরল জমোত্ারক লক 
জম বেরলা এ কম প্রশ্ন আিা  অসীম পর্বি চলরত্ থাকরি) কাউরক জমও লেনবন। একজন স্রষ্টা  এই গুণগুরলা থাকরত্ হরি। 
. 
স্রষ্টারত্া ত্াহরল মানুষরক পথ লেখারনা  জরনয অরনক ধমবগ্রন্থ পাবঠরয়রেন শুরনবে। লসগুরলা র্াচাই কর  লেবখ লকানটা স্রষ্টারক 
বঠকভারি িণবণা কর । আরশ্ পারশ্ পাওয়া ধমবগুরলারকই টারিবট ক া র্াক। 
. 
বহনু্দধমবঃ ধমবগ্ররন্থ  মারে আরে লিে ও িীত্া। এখারন আরে অিত্া িাে। অিত্া িাে অনুর্ায়ী স্রস্ট্া বনরজরকই মানুষরুরপ 
েুবনয়ারত্ পাঠান। মানুষ লসলে সারস্ট্ইবনং না, ত্ারক সৃবষ্ট হরত্ হয়। একজন স্রষ্টা একই সারথ সৃষ্ট আিা  স্রষ্টা েুরটাই হরত্ 
পার ন না রু্বি অনুর্ায়ীই। কারজই এই ধমব লকান রু্ি িা কারল সবত্যকার   পথপ্রেশ্বক বহরসরি র্বে স্রস্ট্া  কারে লথরক এরস 
থারক, ত্িুও এটা গ্রহণরর্ািয না। কা ণ, এখারন ঘাপলা ঢুরক লিরে বশ্ও । এটা বনঃসরন্দরহ Nullified. 
. 
িীস্ট্ানধমবঃ মূল ধমবগ্রন্থ িাইরিল। এরে  আিা  েুই ভাি। একভাি অনুর্ায়ী স্রষ্টা  সিান হরচ্ছ র্ীশু (িা ঈসা নিী)। 
. 
র্ীশু মানুষ বেরলন। লবজক অনুর্ায়ী স্রষ্টা  সিান মানুষ হরত্ পার  না। কা ণ, মানুষ লসলে সারস্ট্ইবনং না, ত্ারক সৃবষ্ট হরত্ 
হয়। একজন স্রষ্টা একই সারথ সৃষ্ট আিা  স্রষ্টা েুরটাই হরত্ পার ন না রু্বি অনুর্ায়ীই। এোড়াও, ইবত্হাস িরল এ া বনরজ াই 
লভাটাভুবট  মাধযরম িাইরিল লক ইরচ্ছমরত্া িেরল বনরয়রে। িাইরিরল  িেলারনা  কাজ করয়কজন ক ায় এ  নানান  কম 
এবিশ্ান পাওয়া র্ায়। কারজই এই ধমব লকান রু্ি িা কারল সবত্যকার   িাইরিে বহরসরি র্বে স্রষ্টা  কারে লথরক এরসও থারক, 
ত্িুও এটা আ  গ্রহণরর্ািয না। কা ণ, এখারনও ঘাপলা ঢুরক লিরে বশ্ও । এটাও বনঃসরন্দরহ Nullified. 
. 
লিৌদ্ধধমবঃ এটা বনরয় খুি লিবশ্ পড়ারশ্ানা কব বন। র্া পরড়বে মরন হরয়রে এটা একটা েশ্বন মাত্র। এই ধমব স্রস্ট্ারত্ই বিশ্বাস 
কর  না। এটারত্া এমরনই িাে র্ারি। 
. 
ইসলামঃ মূল ধমবগ্রন্থ আল-কু আন। এবট অনুর্ায়ী স্রষ্টা একজন। এবট িরল স্রষ্টা  আকা  কল্পনা ক া র্ায়না। বত্বন Self-
sustaining. ত্ারক লকউ জম লেয়বন, বত্বনও কাউরক জম লেনবন। এটা সিকটা লবজকরক Fulfill ক রে। এোড়াও এটা 
মানুরষ  সৃবষ্ট  শুরু লথরক মানুরষ  কারে আসা অনযানয Revelation এ  কথা িণবনা কর , ত্া পর া মানুরষ  অনয বেরক েুরট 
র্াওয়া, ভুল উপাসয (বর্শু, েূিবা, কালী, মাজা  ইত্যাবে) বনিবাচন, ভুরল িুরি র্াওয়া  ইবত্হাস িণবনা কর । এটা এই োবিও কর  
লর্ এটা জিরত্  ধ্বংস পর্বি অবিকৃত্ থাকরি। এই োিী  প  ১৪০০ িে  পা  হরয় লিরে, এখরনা একবট অে  এবেক 
ওবেক হয়বন। আ  এ  িাত্বািাহক লর্বেন লশ্ষ হরি  ভাষণ বেরয়রেন লসইবেন এই কু আরনই আল্লাহ োইনাল লঘাষণা বেরয় 
বেরয়রেন, 
. 
"আজ আবম লত্ামারে  জনয লত্ামারে  েীনরক পূণবাঙ্গ কর  বেলাম, লত্ামারে  প্রবত্ আমা  বনআমাত্ পূণব কর  বেলাম এিং 
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ইসলামরক লত্ামারে  েীন বহরসরি কিূল কর  বনলাম।" [সূ া মায়ইো, আয়াত্ ৩]  
. 
এই োইনাল ব বভরলশ্ান আল-কু আরন  মাধযরমই মহান স্রষ্টা একমাত্র জ্ঞান অজবন কর  র্াচাই িাোই কর  এই পথ গ্রহণ 
ক া  আহিান জানান েুবনয়া  সি মানুষরক, প্ররত্যকটা মানুষরক। এই পরথ  নাম শ্াবি িা ইসলাম। এই শ্াবি  পথরক, এই 
একমাত্র বটরক থাকা সবত্যকা  পথরক লর্সি মানুষ খুাঁরজ, লজরন, লমরন চরলন ত্ারে  মুসবলম িরল। কারজই একজন মানুষ 
মুসবলম হরত্ হরল ত্ারক অিশ্যই স্রষ্টা আ  ত্াাঁ  িাত্বািাহরক  (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) কথা পরড়, িুরে, লজরন, লমরন চলরত্ হরি।  
. 
এখারন লকান শ্টবকাট লনই। জমসূরত্র নারম  আরি একখানা “লমাহাম্মে” থাকরলই লস মুসবলম হরয় র্ারি না। এইখারন 
(ইসলাবমক) জ্ঞানাজবনরক এিং লসই অনুর্ায়ী জীিনধা ণরক িাধযত্ামূলক ক া হরয়রে। র্া া বনরজরক পব পূণবভারি আল্লাহ  
কারে আত্মসমপবণ কর  চলরি, ত্া াই মুসবলম। 
. 
সি সত্য লজরন শুরনও লর্সি মানুষ সমারজ  ভরয়, অহংকার , বনর্বাত্রন  ভরয় ইত্যাবে নানা  কম কা রণ এক স্রষ্টা  পাঠারনা 
এই জীিনিযিস্থা বিশ্বাস কর  না, বিশ্বাস ক রলও মারন না, বির াধীত্া কর  আ  অবিশ্বাসী ত্ারে  চাইরত্ এই ভন্ডরে  শ্াবি 
হরি আর া ভয়ািহ। এখারন বিচা রক ক া হরয়রে সূক্ষ্ম হরত্ সূক্ষ্মত্ । বনখুাঁত্ হরত্ বনখুাঁত্ত্ । কারজই এটাই হরচ্ছ সবঠক পথ। 
. 
আমা  এই পরথ র্াত্রা শুরু হরলা। আবম আমা  বেরলাসো স লস্ট্ানটা খুাঁরজ লপরয়বে। ইসলাম নারম  লসই প শ্ পাথ  বট 
আমারক িেরল বেরয়রে একজন লসানাবল মুসবলরম। সবত্যকা  মুসবলরম। এখন শুধু পথটা ধর  লহাঁরট র্াওয়া  লচষ্টা ক রত্ থাকা, 
বনরজরক পূণব ক া  লচষ্টা ক রত্ থাকা, মানুষরক সত্যটা জানারনা  লচষ্টা ক রত্ থাকা। 
. 
অরনক কথারত্া িললাম। ইসলারম আসা  প  লসই হই-হই কর  মা রত্ আসা মানুষগুরলারক, সমাজরক র্খন হাবসমুরখ িলরত্ 
লিলাম, জানারত্ লিলাম সরত্য  কথা, লিাোরত্ লিলাম, লসই ত্া া এ প  বক ক রলা জারনন? থাক, আজ না। এই বিশ্াল ভন্ড 
আ  ক ারপ্টি সমারজ  কথা, লসই Gotham City’  িল্প আর কবেন ক রিা ইনশ্া আল্লাহ। 
. 
আপবন র্বে এই েুবনয়া  লকান মানুষ হরয় থারকন, ত্াহরল আপনারকও লসই সুমহান সরত্য  পরথ স্বািত্ম, স্বািত্ম ইসলারম  
পরথ, স্বািত্ম েুবনয়া  চাকবচকয, প্রেশ্বনী, অেীলত্া আ  লিালাবম লথরক মুবি  পরথ, স্বািত্ম মানিত্া  পরথ। 
. 
স্বািত্ম স্রষ্টা  বনরজ  লেখারনা সরত্য  পরথ। 
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৬  
আল্লাহ বক এমন বকেু িানারত্ পা রিন, লর্টা বত্বন তু্লরত্ পা রি না?  

-আব ে আজাে 

 

েুবট  বেরন সা াবেন রুরম িরস থাকা োড়া আমা  আ  লকান কাজ থারকনা।সপ্তারহ  এই বেনবট অনয সিা  কারে ঈরে  মরত্া 
মরন হরলও, আমা  কারে এই বেনবট খুিই বি বিক ।ক্লাশ্,কযাম্পাস,আড্ডা এসি বিবমত্ হরয় র্ায়। 
. 
এই বেনবট আবম রুরম শুরয়-িরস-ঘুবমরয় কাবটরয় বেরলও, সাবজে এই বেরন  পুর াটা সময় লাইরব্রব রত্ কাবটরয় লেয়। 
লাইরব্রব রত্ ঘুর  ঘুর  নানান বিষরয়  উপ  িই বনরয় আরস। 
. 
আজ সকারলও লস লিব রয়রে লাইরব্রব   উরেরশ্য।বে রি জুমা’  আরি।হারত্ থাকরি একিাো লমাটা লমাটা িই। 
. 
িাসায় আবম একা। ভািলাম একটু ঘুরমারিা। কাল অরনক  াত্ পর্বি িরস িরস এযাসাইনরমণ্ট ল বি কর বে।রচাখেুরটা জিা 
েুরল  মরত্া টকটরক লাল হরয় আরে।আবম হাাঁই তু্লরত্ তু্লরত্ লর্ই ঘুরমারত্ র্ারিা, অমবন ে জা  বেক লথরক লকউ একজরন  
কাাঁবশ্  শ্ব্দ কারন এরলা। 
. 
ঘাাঁড় ঘুব রয় লসবেরক ত্াকারত্ই লেখলাম, একরজাড়া িড় িড় লচাখ চশ্মা  বভত্  বেরয় আমা  বেরক ত্াবকরয় আরে।আিারিাড়া 
লচাখ িুবলরয় বনলাম। প রন শ্াটব-পযাণ্ট। লচারখ লমাটা কারলা লেরম  চশ্মা।রলাকটা  লচহা ায় সত্যবজৎ  ারয়  বিখযাত্ ‘লেলুো’ 
চব রত্র  বকেুটা ভাি আরে।রলাকটা আমা  লচাখারচাবখ হরত্ই বেক কর  লহরস বেরলা।এ প  িলরলা,- ‘এটা বক সাবজরে  
িাসা?’ 
. 
প্রশ্নটা আমা  িারয় লািরলা। সাবজে বক িাইর  সিাইরক এটারক বনরজ  একা  িাসা িরল লিড়ায় নাবক? এই িাসা  র্া ভাড়া, 
ত্া সাবজে আ  আবম সমান ভাি কর  পব রশ্াধ কব ।ত্াহরল,রু্বিমরত্ িাসাটা লত্া আমা ও। 
. 
ললাকটা র্রত্াটা উৎসাহ বনরয় প্রশ্নটা কর রে, ত্া  বেগুণ উৎসাহ বনরয় আবম িললাম,- ‘এটা সাবজে আ  আমা  েুজরন ই 
িাসা।’ 
ললাকটা আমা  উি  শুরন আিার া বেক কর  লহরস বেরলা। 
. 
ত্ত্েরন ললাকটা লভত্র  চরল এরসরে। 
. 
সাবজেরক খুাঁজরত্ এ কম প্রায়ই অরনরকই আরস।সাবজে  াজনীবত্ না ক রলও, নানা কম লস্বচ্ছারসিী মূলক সংিঠরন  সারথ 
রু্ি আরে। 
ললাকটা আমা  বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘সাবজে মরন হয় ঘর  লনই, না?’ 
. 
আবম হাাঁই তু্লরত্ তু্লরত্ িললাম,- ‘বি না। িই আনরত্ লিরে। অরপো করুন, চরল আসরি।’ 
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. 
ললাকটারক সাবজরে  লচয়া টা লটরন িসরত্ বেলাম।বত্বন িলরলন,- ‘লত্ামা  নাম?’ 

– ‘আব ে।’ 

– ‘লকাথায় পরড়া?’ 

– ‘ঢাবি লত্।’ 

– ‘লকান বিপাটবরমণ্ট?’ 

– ‘লজরনবটক ইবিবনয়াব ং’ 

ললাকটা খুি কর  আমা  প্রশ্ংসা ক রলা।এ প  িলরলা,- ‘আবম প্রথরম লভরিবেলাম তু্বমই সাবজে।’ 

ললাকটা  কথা শুরন আমা  ে নাম্বা  হাাঁইটা মূহুরত্বই মুখ লথরক িারয়ি হরয় লিরলা। িযাপা  বক? এই ললাক বক সাবজে লক বচরন 
না? 

আবম িললাম,- ‘আপবন সাবজরে  পব বচত্ নন?’ 

– ‘না।’ 

– ‘ত্াহরল?’ 

ললাকটা একটু ইত্িত্ লিাধ ক রলা মরন হরচ্ছ।এ প  িলরলা,- ‘আসরল আবম একবট প্রশ্ন বনরয় এরসবে সাবজরে  কারে। 
প্রশ্নবট আমারক কর বেরলা একজন নাবিক।আবম আসরল কার া কারে এটা  লকান সরিাষজনক উি  পাইবন,ত্াই।’ 
. 
আবম মরন মরন িললাম,- ‘িািা সাবজে, তু্বম লত্া লেবখ এখন সরিবটস িরন লিরো।পািবলক প্ররশ্ন  উি  খুাঁজরত্ লত্ামা  ো স্থ 
হয়।’ 
. 
ললাকটা  লচহা ায় একবট িম্ভী  ভাি আরে।রেখরলই মরন হয় এই ললাক অরনক বকেু জারন,লিারে।বকন্তু বক এমন প্রশ্ন, লর্টা  
লকান লেয়া  এো  উবন পারচ্ছন না? লকৌতু্হল িাড়রলা। 
. 
আবম মুরখ এমন একবট ভাি আনলাম, লর্ন আবমও সাবজরে  লচরয় লকান অংরশ্ কম নই।ি ং, ত্া রচরয় করয়ক কাবঠ সর শ্। 
এ প  িললাম,- ‘আচ্ছা, বক লসই প্রশ্ন?’ 
. 
ললাকটা আমা  অবভনরয় বিভ্রাি হরলা।হয়রত্া ভািরলা,আবম সবত্যই ভারলা লকান উি  বেরত্ পা রিা। 
. 
িলরলা,- ‘খুিই বিবটকযাল প্রশ্ন। স্রষ্টা সম্পবকবত্।’ 
. 
আবম মরন মরন ত্খন প্রায়ই ললরজরিাির  অিস্থা।বকন্তু মুরখ িললাম,- ‘প্রশ্ন লর্ খুিই বিবটকযাল,লসটা লত্া িুরেবে। নইরল ঢাকা 
শ্হর   এই জযাম-টযাম মাবড়রয় লকউ এত্ কষ্ট কর  এখারন আরস?’ 
. 
আমা  কথায় ললাকটা আিার া বিভ্রাি হরলা এিং আমারক ভ সা ক রলা। এ প  িলরলা,- ‘ আরিই িরল বনই, প্ররশ্ন  উি  
‘হযাাঁ/না হরত্ হরি। 

– ‘আপবন আরি প্রশ্ন করুন,ত্া প  উি  বক হরি লেখা র্ারি।’- আবম িললাম। 
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– ‘প্রশ্নটা হরচ্ছ- স্রষ্টা বক এমন লকানবকেু িানারত্ পা রি, লর্টা স্রষ্টা উঠারত্ পা রি না?’ 

আবম িললাম,- ‘আর , এরত্া খুিই সহজ প্রশ্ন। হযাাঁ িরল বেরলই লত্া হয়।লযাটা চুরক র্ায়।’ 

ললাকটা হাসরলা। মরন হরলা, আমা  সম্পরকব উনা  ধা না পারট লিরে।এই মূহুরত্ব উবন আমারক িরিট, মাথারমাটা টাইপ বকেু 
ভািরেন হয়রত্া। 
আবম িললাম,- ‘হাসরলন লকন? ভুল িরলবে?’ 

ললাকটা বকেু না িরল আিা  হাসরলা। এিা  ললাকটা  হাবস লেরখ আবম বনরজই বিভ্রাি হরয় লিলাম। প্রশ্নটা আিা  মরন ক রত্ 
লািলাম। 
. 
স্রষ্টা বক এমন লকানবকেু িানারত্ পা রি, লর্টা স্রষ্টা উঠারত্ পা রি না???? 
উি  র্বে হযাাঁ হয়, ত্াহরল ধর  বনবচ্ছ লর্, স্রষ্টা বজবনসটা িানারত্ পা রলও,লসটা তু্লরত্ পা রি না। আর , এটা বকভারি সম্ভি? 
স্রষ্টা পার  না এমন লকান কাজ আরে নাবক আিা ? আ , একটা বজবনস উঠারনা বক এমন কবঠন কাজ লর্ স্রষ্টা লসটা পা রি 
না? 
. 
আিা  বচিা ক রত্ লািলাম। উি  র্বে ‘না’ হয়, ত্াহরল ধর  বনবচ্ছ লর্- স্রষ্টা বজবনসটা উঠারত্ পা রলও িানারত্ পা রি না। 
. 
ও আল্লাহ! বক বিপে! স্রষ্টা িানারত্ পা রি না? এটা বকভারি সম্ভি? হযাাঁ িলরলও আটরক র্াবচ্ছ, না িলরলও আটরক র্াবচ্ছ। 
. 
ললাকটা আমা  লচহা া  অবস্থ ত্া ধর  লেরলরে।মুচবক মুচবক হাসরত্ শুরু ক রলা।আবম ভািবে লত্া, ভািবেই। 
. 
এ  একটু পর  সাবজে এরলা। লস আসা  পর  ললাকটা  সারথ ত্া  প্রাথবমক আলাপ লশ্ষ হরলা।এ  মারে ললাকটা সাবজেরক 
িরল বেরয়রে লর্, আবম প্রশ্নটা  পযাাঁরচ বক  কম নাকাবনচুিাবন লখলাম,লসটা।সাবজেও আমা  বেরক ত্াবকরয় বকেুেণ লহরস 
বনরলা। 
. 
এ প  সাবজে ত্া  খারট িসরলা।হারত্ একবট কািরজ  লটাঙা  মরধয িুট ভাজা।িাইর  লথরক বকরন এরনরে। লস িুরট  লটাঙাটা 
ললাকটা  বেরক ধর  িলরলা,- ‘বনন, এখরনা ি ম আরে।’ 
. 
ললাকটা প্রত্যাখযান ক রত্ লচরয়ও ক রলা না।রকন ক রলা না লক জারন। 
ললাকটা এিা  সাবজেরক ত্া  প্রশ্নবট সম্পরকব িলরলা। প্রশ্নবট হরলা- 
‘স্রষ্টা বক এমন বকেু িানারত্ পা রি, লর্টা স্রষ্টা বনরজ তু্লরত্ পা রি না?’ 
. 
এইটুকু িরল ললাকটা এিা  প্রশ্নবটরক লভরঙ িুবেরয় বেরলা। িলরলা,- ‘লেরখা, এই প্ররশ্ন  উির  র্বে ‘হযাাঁ’ িরলা, ত্াহরল তু্বম 
ধর  বনচ্ছ লর্, স্রষ্টা বজবনসবট িানারত্ পা রলও,তু্লরত্ পা রি না। বকন্তু আম া জাবন স্রষ্টা সিবশ্বিমান। বকন্তু র্বে স্রষ্টা বজবনসটা 
তু্লরত্ না পার , বত্বন বক আ  সিবশ্বিমান থারকন? থারকন না। 
. 
র্বে এই প্ররশ্ন  উির  তু্বম ‘না’ িরলা, ত্াহরল তু্বম স্বীকা  ক রো লর্, লস কম লকান বজবনস স্রষ্টা িানারত্ পা রি না লর্টা 
বত্বন তু্লরত্ পা রিন।এখারনও স্রষ্টা  ‘সিবশ্বিমান’ গুণবট প্রশ্নবিদ্ধ। এই অিস্থায় লত্ামা  উি  বক হরি?’ 
. 
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সাবজে ললাকবট  প্রশ্নবট মন বেরয় শুনরলা।প্রশ্ন শুরন ত্া  মরধয লত্মন লকান ভাি লেয কব বন।ন মাল। 
লস িলরলা,- ‘লেখুন সবজি ভাই, আম া কথা িলরিা লবজক বেরয়,িুেরত্ লপর রেন?।’ 
. 
এ মরধয সাবজে ললাকবট  নামও লজরন লিরে। বকন্তু এই িরয়ািৃদ্ধ ললাকবটরক লস ‘আরঙ্কল’ বকংিা ঢাকা শ্হর   নতু্ন  ীবত্ 
অনুর্ায়ী ‘মামা’ না লিরক ‘ভাই’ লকন িাকরলা িুেলাম না। 
. 
ললাকবট মাথা নাড়রলা।সাবজে িলরলা,- ‘লর্ মূহুরত্ব আম া রু্বি  শ্ত্ব ভাঙরিা, বঠক লসই মূহুরত্ব রু্বি আ  রু্বি থাকরি না।রর্টা 
ত্খন হরি কু-রু্বি। ইংর বজরত্ িরল- logical fallacy. লসটা ত্খন আত্মবির ারধ  জম লেরি, িুরেরেন?’ 

– ‘হযাাঁ।’- ললাকটা িলরলা। 

– ‘আপবন প্রশ্ন কর রেন স্রষ্টা  শ্বি বনরয়। ত্া  মারন, প্রাথবমকভারি আপবন ধর  বনরলন লর্, একজন স্রষ্টা আরেন,  াইট?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘এখন স্রষ্টা  একবট অনযত্ম গুণ হরলা- বত্বন অসীম, বঠক না?’ 

– ‘হযাাঁ, বঠক।’ 

– ‘এখন আপবন িরলরেন, স্রষ্টা এমনবকেু িানারত্ পা রি বকনা, লর্টা স্রষ্টা তু্লরত্ পা রি না। লেখুন, আপবন বনরজই িরলরেন, 
এমনবকেু, আই বমন something,  াইট?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘আপবন ‘এমনবকেু’ িরল আসরল বজবনসটা  একটা আকৃবত্, লশ্ইপ,আকা  িুবেরয়রেন, ত্াই না? র্খনই something িযিহা  
কর রেন, ত্খন মরন মরন লসটা  একটা লশ্ইপ আম া বচিা কব , কব  না?’ 

– ‘হযাাঁ, কব ।’ 

– ‘আম া লত্া এমন বকেুরকই লশ্ইপ িা আকা  বেরত্ পাব , লর্টা আসরল সসীম, বঠক?’ 

– ‘হযাাঁ, বঠক।’ 

– ‘ত্াহরল এিা  আপনা  প্ররশ্ন বের  র্ান। আপবন ধর  বনরলন লর্ স্রষ্টা আরে।স্রষ্টা থাকরল বত্বন অিশ্যই অসীম।এ প  
আপবন ত্ারক এমন বকেু িানারত্ িলরেন লর্টা সসীম।রর্টা  বনবেবষ্ট একটা মাত্রা আরে,আকা  আরে,আয়ত্ন আরে। বঠক না?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘পর  শ্ত্ব বেরলন, বত্বন লসটা তু্লরত্ পা রি না।রেখুন,আপনা  প্ররশ্ন লবজকটাই বঠক লনই। একজন অসীম সত্বা একবট 
সসীম বজবনস তু্লরত্ পা রি না, এটা লত্া পুর াটাই লবজরক  িাইর   প্রশ্ন। খুিই হাসযক  না? আবম র্বে িবল, উসাইন লিাট 
লকানবেনও লেৌঁরড় ৩ বমটা  অবত্িম ক রত্ পা রি না, এটা বক হাসযক  ধ রন  রু্বি নয়?’ 
. 
সবজি নারম  ললাকটা এিা  বকেু িলরলন না। চুপ কর  আরেন। 
সাবজে উরঠ োাঁড়ারলা। এ মরধযই িুট ভাজা লশ্ষ হরয় লিরে।রস িইরয়  ত্ারক বকেু িই ল রখ আিা  এরস বনরজ  জায়িায় 
িসরলা। এ প  আিা  িলরত্ শুরু ক রলা- 
. 
‘এই প্রশ্নবট কর  মূলত্ আপবন স্রষ্টা  ‘সিবশ্বিমান’ গুণটারক প্রশ্নবিদ্ধ কর  প্রমান ক রত্ চাইরেন লর্, আসরল স্রষ্টা লনই। 
. 
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আপবন ‘সিবশ্বিমান’ টামববট বেরয় িুোরচ্ছন লর্, স্রষ্টা মারনই এমন এক সত্বা, বর্বন র্া ইচ্ছা ত্াই ক রত্ পার ন,  াইট?’ 
. 
ললাকবট িলরলন,- ‘হযাাঁ। স্রষ্টা মারনই লত্া এমন লকউ, বর্বন র্খন র্া ইচ্ছা, ত্াই ক রত্ পার ন।’ 
. 
সাবজে মুচবক হাসরলা। িলরলা,- ‘আসরল সিবশ্বিমান মারন এই না লর্, বত্বন র্খন র্া ইচ্ছা ত্াই ক রত্ পার ন।সিবশ্বিমান 
মারন হরলা- বত্বন বনয়রম  মরধয লথরকই সিবকেু ক রত্ পার ন।বনয়রম  িাইর  বিরয় বত্বন বকেু ক রত্ পার ন না। 
. 
ক রত্ পার ন না িলাটা বঠক নয়, িলা উবচত্ বত্বন কর ন না।  
. 
এ  মারন এই না লর্- বত্বন সিবশ্বিমান নন িা বত্বন স্রষ্টা নন। 
. 
এ  মারন হরলা এই- বকেু বজবনস বত্বন কর ন না, এটাও বকন্তু ত্া  স্রষ্টা হিা  গুণািবল। স্রষ্টা হরচ্ছন সকল বনয়রম  
বনয়যক।এখন বত্বন বনরজই র্বে বনয়রম  িাইর   হন- িযাপা বট ত্খন িািলষ্টযান্ড হরয় র্ায়। ত্া  বকেু নিবশ্ষ্টয আরে।বত্বন 
লসই নিবশ্ষ্টগুরলা অবত্িম কর ন না।রসগুরলা হরলা ত্া  লমা াবলবট।এগুরলা আরে িরলই বত্বন স্রষ্টা, নাহরল বত্বন স্রষ্টা থাকরত্ন 
না।’ 
. 
সাবজরে  কথায় এিা  আবম বকেুটা অিাক হলাম।আবম বজরজ্ঞস ক লাম- ‘স্রষ্টা পার না এমন বক কাজ থাকরত্ পার ?’ 
. 
সাবজে আমা  বেরক বে রলা। বের  িলরলা,- ‘স্রষ্টা বক বমথযা কথা িলরত্ পার ? ওয়াো ভঙ্গ ক রত্ পার ? ঘুমারত্ পার ? লখরত্ 
পার ?’ 
. 
আবম িললাম,- ‘আসরলই লত্া।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘এগুরলা স্রষ্টা পার ন না িা কর ন না।কা ন, এগুলা স্রষ্টা  গুরণ  সারথ কন্ট্রাবিেব ।বকন্তু এগুরলা কর ন না 
িরল বক বত্বন সিবশ্বিমান নন? না। বত্বন এগুরলা কর ন না,কা ন, এগুলা ত্া  লমা াবলবট  সারথ র্ায় না।’ 
. 
এিা  ললাকবট প্রশ্ন ক রলা,- ‘বকন্তু এমন বজবনস বত্বন িানারত্ পা রিন না লকন, লর্টা বত্বন তু্লরত্ পা রিন না?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘কা ন, স্রষ্টা র্বে এমন বজবনস িানান, লর্টা বত্বন তু্লরত্ পা রিন না- ত্াহরল বজবনসটারক অিশ্যই স্রষ্টা  
লচরয়ও লিবশ্ শ্বিশ্ালী হরত্ হরি। 
. 
স্রষ্টা লর্ মূহুরত্ব এ কম বজবনস িানারিন, লসই মূহুরত্বই বত্বন স্রষ্টা হিা  অবধকা  হা ারিন।ত্খন স্রষ্টা হরয় র্ারি ত্া রচরয় লিবশ্ 
শ্বিশ্ালী ওই বজবনসবট।বকন্তু এটা লত্া স্রষ্টা  নীবত্ বিরুদ্ধ। বত্বন এটা বকভারি ক রিন?’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘ত্াহরল এমন বজবনস বক থাকা উবচত্ নয় লর্টা স্রষ্টা িানারত্ পা রলও তু্লরত্ পা রি না?’ 
. 
– ‘এমন বজবনস অিশ্যই থাকরত্ পার , ত্রি লর্টা থাকা উবচত্ নয়, ত্া হরলা- এমন প্রশ্ন।’ 
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– ‘লকরনা?’ 

এিা  সাবজে িলরলা,- ‘র্বে আবম আপনারক বজরজ্ঞস কব , নীল  রঙ  স্বাে লকমন? বক িলরিন? িা, ৯ সংখযাবট  ওজন করত্া 
বমবলগ্রাম, বক িলরিন?’ 

ললাকটা ভযািাচযাকা লখরলা মরন হরলা। িলরলা,- ‘নীল  রঙ  আিা  স্বাে বক? ৯ সংখযাবট  ওজনই হরি বক কর ?’ 
. 
সাবজে হাসরলা। িলরলা,- ‘নীল  রঙ  স্বাে বকংিা ৯ সংখযাবট  ওজন আরে বক লনই ত্া পর   িযাপা ।থাকরত্ও পার , নাও 
থাকরত্ পার ।ত্রি, লর্টা থাকা উবচত্ নয় লসটা হরলা নীল  ঙ এিং ৯ সংখযা বনরয় এই ধ রন  প্রশ্ন।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘োইনাবল আপনারক একবট প্রশ্ন কব । আপনা  কারে েুবট অপশ্ান। হয় ‘হযাাঁ’ িলরিন, নয়রত্া- ‘না’।আবম 
আিার া িলবে, হয় হযাাঁ িলরিন, নয়রত্া- না।’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘আচ্ছা।’ 
. 
– ‘আপবন বক আপনা  িউরক লপটারনা িন্ধ কর রেন?’ 
. 
ললাকবট বকেুেন চুপ লমর  বেরলা।এ প  িলরলা,- ‘হযাাঁ।’ 
. 
এ প  সাবজে িলরলা,- ‘ত্া  মারন আপবন একসময় িউ লপটারত্ন?’ 
. 
ললাকটা লচাখ িড় িড় কর  িলরলা,- আর , না না।’ 
. 
এিা  সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ’ নাহরল বক? না?’ 
. 
ললাকটা এিা  ‘না’ িলরলা।’ 
. 
সাবজে হাসরত্ লািরলা। িলরলা- ‘ত্া  মারন আপবন এখরনা িউ লপটান?’ 
. 
ললাকটা এিা  ল রি লিরলা। িলরলা,- ‘আপবন োউল প্রশ্ন ক রেন।আবম লকানবেন িউ লপটায়বন।এটা আমা  নীবত্ বিরুদ্ধ। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘আপবনও স্রষ্টারক বনরয় একবট োউল প্রশ্ন কর রেন। এটা স্রষ্টা  নীবত্ বিরুদ্ধ। 
. 
আমা  প্ররশ্ন  উির  আপবন র্বে হযাাঁ িরলন, ত্াহরল স্বীকা  কর  বনরচ্ছন লর্- আপবন একসময় িউ লপটারত্ন।র্বে ‘না’ িরলন, 
ত্াহরল স্বীকা  কর  বনরচ্ছন 
. 
– আপবন এখরনা িউ লপটান। আপবন না ‘হযাাঁ’ িলরত্ পা রেন, না পা রেন ‘না’ িলরত্।বকন্তু, আেরত্ আপবন িউ লপটান 
না।এটা আপনা  নীবত্ বিরুদ্ধ। 
. 
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সুত্ াং, এমত্ািস্থায় আপনারক এ কম প্রশ্ন ক াই উবচত্ না।এটা লবজকযাল েযালাবস  মরধয পরড় র্ায়। বঠক লস কম স্রষ্টারক 
বঘর ও এ কম প্রশ্ন থাকা উবচত্ নয়।কা ন, এই প্রশ্নবট বনরজই বনরজ  আত্মবির াধ। 
. 
নীল  রঙ  স্বাে লকমন, িা ৯ সংখযাবট  ওজন করত্া বমবলগ্রাম- এ কম প্রশ্ন লর্মন লবজকযাল েযালাবস এিং এই ধ রন  প্রশ্ন 
লর্মন থাকা উবচত্ নয়, লত্মবন, ‘স্রষ্টা এমনবকেু িানারত্ পা রি বকনা লর্টা স্রষ্টা উঠারত্ পা রি না’- এটাও একটা লবজকযাল 
েযালাবস। কু-রু্বি। এ কম প্রশ্নও থাকা উবচত্ নয়। 
. 
লসবেন ললাকবট খুি শ্কি হরলন। লভরিবেরলন হয়রত্া সাবজে এই প্রশ্নবট শুরনই বিিিাবজ খারি।বকন্তু লিচা ারক এ কম লধালাই 
ক রি িুেরত্ পার বন। লসবেন উনা  লচহা াটা হরয়বেরলা লেখা  মরত্া।িউ লপটাবন  লবজকটা মরন হয় উনা  খুি িারয় 
ললরিরে।  
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৭  
ঈসা (আ) এ  মা মব য়ম (আ) বক আসরলই ‘হারুরন  লিান’ ?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

 
আল কু আরন মহান আল্লাহ লকিল একজন না ী  নাম স াসব  উরল্লখ কর রেন। বত্বন হরচ্ছন মব য়ম (আ.)। অেীলত্া ও 
িযবভচার  পব পূণব সমারজ লথরকও বর্বন পবিত্রত্া  সারথ লিাঁরচ থাকরত্ন। আল্লাহ ত্া’আলা ত্াাঁরক পু ষৃ্কত্ কর বেরলন। লকান 
পুরুরষ  স্পশ্ব োড়াই বত্বন জম বেরয়বেরলন ঈসা (আ.)রক। অরলৌবকক উপারয় ঈসা (আ.) এ  এই জমরক মহান আল্লাহ পুর া 
মানিজাবত্  কারে একবট বনেশ্বন বহরসরি উপস্থাপন কর রেন। 1 
বকন্তু শুধু না ী  মাধযরম সৃবষ্ট  িযাপা টা লত্া মানুষ সহরজ লমরন বনরত্ পার  না। ত্াই মব য়ম (আ.) এ  উপ  অপিাে লেয়া 
শুরু হরলা।  
 
 কু আনুল কাব রম িলা হরয়রেঃ 

 

ا (٢٧) افَِري ً۬ٔ َمۡريَُملَقَۡدِجۡئتَِشۡيـ ً۬ٔ ـٰ قَالُواْيَ  ۖ  فَأَتَۡتبِهِۦقَۡوَمَهاتَۡحِملُهُ ۥ 

ا (٢٨)  ِكَبِغي ً۬ٔ َوَماَكانَۡتأُمُّ ُروَنَماَكانَأَبُوِكٱمۡ َرأََسۡوء ً۬ٔ ـٰ ٰٓأُۡختََه ـٰ  يَ

অথবঃ ত্া প  লস[মব য়ম(আ.)] ত্াাঁরক[ঈসা(আ.)] লকারল বনরয় বনজ সম্প্রোরয়  বনকট এরলা। ত্া া িলল, “লহ মব য়ম! তু্বম লত্া 

এক অদু্ভত্ কাণ্ড কর রো! লহ হারুরন  লিান! লত্ামা  িািা লত্া খা াপ ললাক বেল না। আ  লত্ামা  মা-ও বেল না িযবভচাব ণী’। 

” 2 

 

বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া অবভরর্াি কর  লর্—কু আরন িবণবত্ ঐবত্হাবসক ত্থযগুরলারত্ ভুল আরে[নাউরু্বিল্লাহ]। 
ত্ারে  োবিঃ সু া মা ইয়ারম  ২৮ নং আয়ারত্ ঈসা(আ.) এ  মা মব য়ম(আ.)রক “লহ হারুরন  লিান” িরল সরম্বাধন ক া 
হরয়রে। িাইরিরল িবণবত্ আরে লর্ মুসা(আ.) ও হারুন(আ.) এ  লিারন  নামও মব য়ম। 3 কারজই কু আরন এই েুই মব য়মরক 
বমবলরয় লেলা হরয়রে এিং ভুল ত্থয লেওয়া হরয়রে[নাউরু্বিল্লাহ]। 
  
এই প্রশ্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  রু্রি  বিষ্টান াও তু্লরত্া। এিং স্বয়ং নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  উি  বেরয় লিরেন। 
  
“মুিী া বিন শুিা ( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন,  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক নাজ ারন  বেরক পাঠান। ত্া া আমারক িলল, 
‘লত্াম া বক কু আরন এ িাকয পড় না—   َهاُرونَ  ُأْختَ  يَا  [“লহ হারুরন  লিান”;  সু া মা ইয়ারম  ২৮নং আয়াত্] ? 
  অথচ মুসা ও ঈসা  মারে কত্ কারল  িযিধান ?’  
আবম ত্ারে  এ প্ররশ্ন  কী উি  লেি জানত্াম না। ত্াই নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)-এ  কারে বের  এরস ত্াাঁরক এ কথা জানালাম। 
                                            
1  আল কু আন, মা ইয়াম ১৯:২১  
2  আল কু আন, মা ইয়াম ১৯:২৭-২৮ 
3  িাইরিল, র্াত্রাপুিক(Exodus) ১৫:২০ দ্রষ্টিয 
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 বত্বন িলরলনঃ  ‘তু্বম বক ত্ারে রক এ সংিাে বেরত্ পা রল না লর্,  ত্া া পূিবিত্বী নিী ও পূণযিান ললাকরে  নারম ত্ারে  
নাম  াখত্।‘ ” 4  
 
অথবাৎ মব য়ম(আ.)রক “হারুরন  লিান” িলা  অথব এই নয় লর্ বত্বন মুসা(আ.) এ  সময়কা  মানুষ হারুন(আ.) এ  লিান। লস 
রু্রি িনী ইস্রাঈরল  ললাকজন নিী- াসুল ও পূণযিান মানুরষ  নারম সিানরে  নামক ণ ক ত্। কারজই হারুন নারম অরনক 
মানুষ বেল। 
  
এ পর ও র্বে বিষ্টান বমশ্না ী া ত্ারে  এই ভ্রাি রু্বি লেখারনা চাবলরয় লর্রত্ চায়, ত্াহরল আম া িলি— িাইরিরল িবণবত্ 
হরয়রে লর্ মব য়রম  স্বামী  5 নাম ইউসুে(Joseph)। 6 এই ইউসুরে  িািা  নাম ইয়াকুি। 7 আিা , নিী ইউসুে(আ.) 
[prophet Joseph] এ  িািা  নামও বেল ইয়াকুি(আ.) [prophet Jacob]। 8 অথচ নিী ইউসুে(আ.) িাস ক রত্ন 
মব য়রম  হাজা  িে  পূরিব। নিী ইউসুে(আ.) বেরলন ইয়াকুি(আ.)[ইস্রাঈল] এ  ১২ পুরত্র  একজন; লর্ই ১২ পুরত্র  
িংশ্ধ  া িনী ইস্রাঈরল  ১২ জাবত্। মব য়ম(আ.) ও ত্াাঁ  পব িা িিব সিাই এই িনী ইস্রাঈল িংরশ্  মানুষ। এখারন লেখা 
র্ারচ্ছ লর্, হাজা  িে  সময়কারল  িযিধারন িাস ক া ২ জন আলাো মানুরষ  নাম ইউসুে, আিা  উভরয় ই িািা  নাম 
ইয়াকুি।  িাইরিল ললখরক া বক ত্াহরল মব য়রম  স্বামী  সারথ নিী ইউসুে(আ.)রক বমবলরয় লেরলরে? 
  
বিষ্টান বমশ্না ী া এ  জিারি অিশ্যই িলরিন—আর  এই ইউসুে লত্া লসই ইউসুে না। 
 লসকারল িনী ইস্রাঈরল  ললাকজন নিীরে  নারম বনরজরে  নাম  াখত্। মাত্া লম ী িা মব য়রম  স্বামী  নাম নিী ইউসুরে  
নামানুসার   াখা হরয়রে ... ইত্যাবে ইত্যাবে। [নাবিক-মুিমনা াও লকানকারল এ বনরয় প্রশ্ন তু্লরি না।]  
এ কথা িলা োড়া আসরল ত্ারে  আ  লকান উপায় লনই।  
  
বিষ্টান প্রচা ক ও নাবিক-মুিমনারে  ত্াই িবল— বেমুখী নীবত্ পব হা  করুন। 
লসই সারথ মুসবলমরে ও উবচত্ এ িযাপার  সরচত্ন হওয়া এিং এমন প্ররশ্ন  সমু্মবখন হরল োাঁত্ভাঙা জিাি লেওয়া। বর্বন 
আসমান ও জমীরন  প্রভু, বত্বন মানিজাবত্  শুরু লথরক লশ্ষ পর্বি সিবকেু  িযাপার ই সমযক অিবহত্। ত্াাঁ  বকত্ারি অিশ্যই 
লকান ঐবত্হাবসক ভুল থাকরত্ পার  না। লর্ লকান ভুল লথরক মহান আল্লাহ ত্া’আলা ঊরধ্বব।  
 
“ত্া া র্া িরল ত্া হরত্ আল্লাহ পবিত্র, মহান।” 9 
 
 
  

  

                                            
4  বত্ বমর্ী, অধযায় ৪৭(কু আন ত্ােবস  অধযায়), হাবেস ৩১৫৫; সহীহ(োরুস সালাম); সহীহ মুসবলরমও অনুরূপ হাবেস িবণবত্ আরে 
5  আল কু আরন মব য়রম (আ.) লকান স্বামী  কথা িলা লনই 
6  িাইরিল, মবথ(Matthew) ১:১৬ ও লুক(Luke) ২:৫ দ্রষ্টিয 
7  িাইরিল, মবথ ১:১৫-১৬ দ্রষ্টিয 
8  িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ৩৭:২; ১ িংশ্ািলী(1 Chronicles) ২:২ দ্রষ্টিয 
 
9  আল কু আন, আস-সােোত্ ৩৭:১৫৯ 
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৮  
নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ২ - “বকন্তু লত্ামা  ধমব লত্া উি াবধকা  সূরত্র 
পাওয়া”  
-আবসে আেনান 

 

নাবিক ও সংশ্য়িােীরে  আর কবট িহুল িযিহৃত্ রু্বি হল উি াবধকা সূরত্র ধমববিশ্বাস লাভ ক া  “রু্বি”। “রু্বিটা” অরনকটা 
এ কম –  
. 
“ধমব লত্া জমসূরত্র পাওয়া। বহনু্দ  ঘর  জরম আজ লর্ বহনু্দ পূজা পালন কর , লস র্বে বিষ্টারন  ঘর  জম বনত্ ত্াহরল 
বিসমাস পালন ক রত্া। মুসবলরম  ঘর  জমারল এই একই ললাক নামার্ পড়রত্া। িযবি  জমই ত্া  ধমববিশ্বাসরক বনধবাব ত্ 
কর  লেয়। সিাই বনজ বনজ ধমবরকই বঠক মরন কর ...”  
. 
মূলত্ এটাই হল এই “রু্বি ” ভাষয। এইটুকু িলা  প  নাবিক া ত্ারে  ধ ািাাঁধা মুখস্থ কথায় চরল র্ায়। সি ধমবই বমথযা। 
স্রষ্টা িরল আসরল বকেু লনই। বিশ্বাসী া আসরল লিাকা। কাল্পবনক বিশ্বাস বনরয় থারক...ইত্যাবে।  
. 
িবকে, িাউস, হযাব স লথরক শুরু কর  আ জ আবল মাতু্ব্ব  এিং লেইসিুরক  বিবভন্ন লপারষ্ট এরলরমরলা করমন্ট কর  বনরজ  
প্রবত্ভা  প্রমান  াখরত্ চাওয়া উঠবত্ নাবিক – সিাই বিবভন্ন ভারি এই “রু্বিবট” িযিহা  কর ।  
. 
নাবিকরে  অনযানয “রু্বি”গুরলা  মরত্া এই “রু্বিবট ও” লেয হল একাবধক অপ্রাসবঙ্গক বিষয়রক একবত্রত্ কর  ইরচ্ছমরত্া 
একটা উপসংহা  োাঁড় ক ারনা এিং নাবিকরে  অনযানয “রু্বি ” মরত্া এই রু্বিও লকান বকেুরক সবঠক িা ভুল িরল প্রমান 
কর  না।  
. 
র্বে আম া ধারপ ধারপ বিষয়টা বনরয় বচিা কব  ত্াহরল এরেরত্র নাবিকরে  িিিয হল বনম্নরূপঃ  
. 
১) আপবন ধরমব বিশ্বাস কর ন  
২) আপনা  এই বিশ্বাস উি াবধকা সূরত্র (িা পব িা  লথরক পাওয়া) পাওয়া  
৩) অত্এি আপনা  ধমববিশ্বাস ভুল  
. 
বকন্তু র্বে আপবন আসরল রু্বি  অনুস ণ কর ন ত্াহরল লেখরিন ২ লথরক লকানভারিই বকন্তু ৩ নং ধারপ লপৌোরনা র্ায় না। 
লর্মন উি াবধকা  সূরত্র পাওয়া সিবকেুই বক ভুল? পব িা  লথরক আম া েুইরয়  নামত্া িা িণবমালা বশ্বখ - এগুরলা বক ভুল?  
. 
হরত্ পার  পব িা  লথরক আম া র্া বকেু বশ্বখ ত্া  বকেু বকেু ভুল। হরত্ পার  লর্ পব িা  লথরক আম া র্া বকেু বশ্বখ ত্া  
অবধকাংশ্ই ভুল। বকন্তু পব িা  লথরক আম া র্া বকেুই বশ্বখ ত্া  সিই আিশ্যকভারি (necessarily) ভুল - এমন বক িলা 
র্ায়?  
. 
অিশ্যই না।  
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. 
লকান বিশ্বাস একজন মানুষ বঠক লকান উৎস (source) লথরক অজবন ক রে ত্া বক লসই বিশ্বারস  সবঠক িা ভুল হওয়ারক 
বনধবা ন কর  লেয়? অথবাৎ আবম একটা বিশ্বাস বকভারি অজবন কর বে ত্া  সারথ আমা  বিশ্বাস সবঠক িা ভুল হিা  সম্পকব 
বক? আমা  বিশ্বাস এ  উৎস আ  আমা  আমা  বিশ্বারস  সবঠক িা ভুল হওয়া – এেুবট েুরটা আলাো বিষয়।  
. 
ধরুন ঢাকা  লকান এক িবি  লকান এক খুপব  ঘর  লকান এক মা ত্া  ৭ িে  িরয়সই িাচ্চারক িলরেন – জারনা পৃবথবিরত্ 
এমন বকেু জায়িা আরে লর্খারন শ্ীত্কারল আকাশ্ লথরক োনা োনা তু্ষা  পরড়?  
. 
ধর  বনন িবিবনিাসী এই মারয়  সিান ত্া  মারয়  এই কথাবট বিশ্বাস কর  বনল। এিং সা াজীিরন একিা ও লচারখ  সামরন 
তু্ষা পাত্ না লেখরলও লস এই কথারক সা াজীিন সত্য িরল বিশ্বাস ক রলা।  
. 
এ লথরক বক প্রমাবণত্ হয় ত্া  এই বিশ্বাস ভুল, লর্রহতু্ লস পব িা  লথরক এই বিশ্বাস লপরয়রে? পৃবথিী  লকান লকান জায়িায় 
তু্ষা পাত্ হয় – এই বিষয়বট  সবঠক হওয়া িা না হওয়া  সারথ বক আরেৌ লকান উৎস লথরক বিশ্বাসটা আসরে ত্া  লকান 
সম্পরকব আরে?  
. 
আচ্ছা, র্বে রু্িক িয়রস পব িা  লথরক পাওয়া এই বিশ্বাসরক এই লেরলটা অস্বীকা  কর  – কা ন এটা উি াবধকা  সূরত্র 
পাওয়া বিশ্বাস – ত্াহরল বক পৃবথবিরত্ তু্ষা পাত্ িন্ধ হরয় র্ারি?  
. 
ইন েযাে লকান বকেু বক আপবন লর্ৌবিক কা রন বিশ্বাস কর ন নাবক অন্ধভারি বিশ্বাস কর  লসটা বেরয়ও বকন্তু লসই বিশ্বারস  
সত্য িা বমথযা হওয়ারক প্রমান ক া র্ায় না। র্বে লকান সত্যরক আবম অন্ধভারি বিশ্বাস কব  ত্াহরল বক লসই সত্য বমথযা হরয় 
র্ারি?  
. 
ধরুন একজন জমান্ধ িযবিরক িলা হল - িারে  পাত্া সিুজ। র্বে ললাকবট এই কথাবট বিশ্বাস কর  ত্াহরল আেব ক ভারিই 
ত্া  বিশ্বাস একবট অন্ধ বিশ্বাস। বকন্তু ত্া  মারন বক এই বিশ্বাস ভুল? ললাকবট অন্ধভারি বিশ্বাস ক রে ত্াই িরল বক িারে  
পাত্া সিুজ এটা বমথযা হরয় র্ারি?  
. 
লকারনা একজন মানুষ লকান উৎস লথরক একবট বিশ্বাস পারচ্ছ এ লথরক সরিবাচ্চ ঐ িযবি  বিশ্বারস  ধ ন সম্পরকব লকান মিিয 
ক া লর্রত্ পার । বকন্তু ঐ বিশ্বারস  বঠক হওয়া িা না হওয়া  সারথ লকান উৎস লথরক বিশ্বাসটা আসরে ত্া  লকান সম্পকব 
লনই। এ সিবকেুই উি িযবি  বিশ্বারস  ধ রন  সারথ সম্পবকবত্ বকন্তু লকান বকেুই ঐ বিশ্বারস  সবঠক হওয়া িা না হওয়া  
পরে িা বিপরে প্রমাণ না।  
. 
নাবিক া বঠক এই বজবনসটাই োবি ক রেন। ত্ারে  এই রু্বিরক র্বে লস্পবসবেক লথরক লজনার ল েরমব আনা হয় ত্াহরল 
আম া পাইঃ  
. 
১) একজন িযবি বিশ্বাস কর  “ক” - এ  অবিত্ব আরে 
২) এই বিশ্বাস লস লপরয়রে উৎস “খ” লথরক  
৩) ত্া  মারন “ক” এ  অবিত্ব লনই 
. 
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র্বে আম া ৩-রক সত্য প্রমাণ ক রত্ চাই ত্াহরল আমারে  হয় “ক” এ  অনবিত্বরক প্রমান ক রত্ হরি, অথিা “ক” এ  
অবিরত্ব  বিরুরদ্ধ লকান প্রমাণ আনরত্ হরি। বকন্তু লর্ৌবিকভারি ২নং ধাপ লথরক ৩নং ধারপ র্ািা  লকান পথ লনই। 
. 
এরেরত্র েুবট অপ্রাসবঙ্গক বিষয়রক – লকারনা বিশ্বাস িা োবি  উৎস (origin or source of belief/claim) এিং বিশ্বারস  
সবঠক হওয়া (whether the belief/claim is true or false) – একবত্রত্ ক া হরচ্ছ। এবট একবট িহুল িযিহৃত্ লবজকাল 
েযালাবস এিং এটা এরত্াটাই িহুল িযিহৃত্ লর্ এই ধ রন  েযালাবস  আলাো একটা নাম আরে – Fallacy of origins.  
. 
বকভারি একজন মানুষ “স্রষ্টা লনই” – এই োবি প্রমান ক া  জনয এই রু্বি িযিহা  ক রত্ পার  ত্া বঠক লিাধিময না। 
বকভারি একজন মানুষ – “লত্ামা  ধমব ভুল, কা ন তু্বম পব িা  লথরক লত্ামা  ধমববিশ্বাস লপরয়রো” – এই রু্বি সুস্থ মবিরস্ক 
বিশ্বাস ক রত্ পার  এটাও বঠক লিাধিময না। সম্ভিত্ নাবিক া এই কথা  মাধযরম বনরজরে রক “লস্পশ্াল” প্রমান ক রত্ চান। 
.  
“লেরখা সিাই পব িার   বিশ্বাস গ্রহন কর রে, বকন্তু আবম পব িার   বিশ্বাস ত্যাি কর বে” – এই জাত্ীয় বকেু লভরি হয়রত্া 
ত্া া বনরজরে  বিরশ্ষাবয়ত্ মরন ক রত্ চান। বকন্তু িািিত্া হল, বঠক লর্ইভারি পব িা  লথরক পাওয়া  কা রন লকান বিশ্বাস 
বমথযা হরয় র্ায় না, বঠক লত্মবনভারি পব িার   বিশ্বাস ত্যাি ক া  মারনই অরটামযাবটকাবল সত্যরক খুাঁরজ পাওয়া না।  
. 
পব িা  লথরক পাওয়া বিশ্বাস িা ত্থয ভুলও হরত্ পার  বঠকও হরত্ পার । বকন্তু বনেক পব িা  লথরক পাওয়া – এটাই লকান 
বকেু  ভুল িা সবঠক হিা  িযাপার  প্রমান না। নাবিক া র্বে িলরত্ চায় স্রষ্টা লনই – ত্াহরল ত্ারে  এ বিষরয় প্রমাণ উপস্থাপন 
ক রত্ হরি। লকউ লকান বকেু লকন বিশ্বাস কর , বকভারি বিশ্বাস কর , বকভারি লস এই বিশ্বাস অজবন ক রলা - স্রষ্টা  অনবিত্ব 
প্রমাণ ক া  লেরত্র এগুরলা অপ্রাসবঙ্গক।  
. 
একইভারি র্বে নাবিক া োবি কর  অমুক ধমব ভুল ত্াহরল ত্ারে রক লসই োবি  পরে প্রমাণ আনরত্ হরি। বকন্তু নাবিক া 
রু্বি  কথা খুি কর  িলরলও, রু্বি-রু্বি লখলরত্ চাইরলও সবত্যকা  ভারি রু্বি  িযিহা  ত্া া ক রত্ পার  না। আ  ত্া া 
ধমব বিশ্বারস  িযাপার  িা িা  প্রমারণ  কথা িলরলও বনরজরে  োবি  পরে িলা চরল কখরনাই প্রমাণ উপস্থাপন কর  না। িত্ 
প্রায় এক শ্ত্াব্দীরত্ নাবিকত্ায় বিবভন্ন ধ রন  পব িত্বন এরসরে, বকন্তু এই নিবশ্ষ্টযবট অপব িবত্বত্ আরে। নাবিক া ত্ারে  
োবি  পে লকান রু্বি লপশ্ কর  না, বকন্তু বনরজরে  োবিরক (“স্রষ্টা লনই”) লর্ৌবিক িরল োবি কর । 
. 
ত্া া বিশ্বারস  সমারলাচনায় িা িা  অন্ধবিশ্বারস  কথা আরন বকন্তু ত্া া বনরজ াই অন্ধভারি একবট অপ্রমাবণত্, অবিজ্ঞাবনক 
এিং অরর্ৌবিক বিশ্বাস লালন কর । আ  সিরচরয় বিবচত্র িযাপা  হল রু্বি-প্রমাণ-বিজ্ঞারন  স্তুবত্ িাওয়া এই নাবিকরে  
ত্থাকবথত্ “রু্বি”গুরলা হত্াশ্াজনক  করম  বশ্শুসুলভ এিং লমাটা োরি  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই োড়া বকেুই না। নাবিকরে  
সমি আগুবরমন্ট নত্ব  ক া মানুরষ  মরধয সংশ্য় নত্ব  ক া, মানুষরক ভযািাচযাকা খাইরয় লেওয়া, মানুরষ  মরধয আরিিময় 
প্রবত্বিয়া সৃবষ্ট  জনয – বকন্তু বনজ অিস্থারন  সমথবরন লকান বনর ট লর্ৌবিক িা সারয়বন্টবেক আরলাচনা ত্ারে  কথায় লনই। 
আির্বজনক বিষয় হল এই লজাড়াত্াবল লেওয়া কুরু্বি উপস্থাপন কর  ত্া া বনরজরে  “িুবদ্ধমিা  বশ্খর  আর াহনকা ী” 
জাত্ীয় বকেু মরন কর  এিং অিলীলায় সিাইরক আিমণ কর  র্ায়। আিা  এ াই মানুষরক মানিত্া  কথা লশ্খারত্ চায়।  
. 
ত্াই িা িা  ভাঙ্গা লটরপ  মরত্া এই লবজকাল েযালাবসটা ব বপট কর  র্াওয়া িাঙ্গালী “মুিমনা”, নাবিক, ইসলামবিরেষী, 
“সুশ্ীল”-রে  জনয আমা  একটা পাটা প্রশ্ন আরে।  
. 
আম া জাবন ৭১ সারল  রু্রদ্ধ েুরটা পে বেল। (র্বেও অরনরক িরল পে বেল ৩বট বকন্তু আম া আপাত্ত্ েুবটই ধর  লনই)  
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. 
এই েুরটা পরে  মরধয লকান পেবট সবঠক বেল? 

প্রায় বনবিত্ভারিই জিাি আসরি – িাঙ্গালী া সবঠক অিস্থারন বেল। 

বকন্তু একই প্রশ্ন র্বে লকান পািািী িা পাবকিানীরক ক া হয় ত্রি লস জিাি লেরি – “পািািী া সবঠক অিস্থারন বেল। 
িাঙ্গালী া িাো  বেল।”  
. 
আম া িাঙ্গালী হিা  কা রন আম া বিশ্বাস ক বে ৭১ এ  রু্রদ্ধ িাঙ্গালী াই সবঠক অিস্থারন বেল। র্বে আম া পািািী হত্াম 
ত্াহরল আম াই িলত্াম - িাঙ্গালী া িাো , পািািী আবমবও সবঠক অিস্থারন বেল।  
. 
৭১ এ  রু্দ্ধ সম্পরকব আমারে  অিস্থান িাঙ্গালী বহরসরি জাত্ীয়ত্া সূরত্র পাওয়া একবট বিশ্বাস।  
. 
এখন প্রশ্ন হল, মুসবলম পব িার   জমগ্রহন কর  লকউ মুসবলম হওয়া  কা রন র্বে ইসলাম ধমব ভুল হয়, ত্াহরল বনিয় এটাও 
িলা র্ায় লর্ জাত্ীয়ত্া  কা রন ৭১ এ  িযাপার  িাঙ্গালী বহরসরি আম া লর্ উপসংহা  বেবচ্ছ ত্াও ভুল? অথবাৎ িাঙ্গালী হিা  
কা রন িাঙ্গালীরে  অিস্থান সবঠক বেল িরল আম া লর্ মত্ বেবচ্ছ লসটাও ভুল?  
. 
একইভারি পািািী হিা  কা রন পািািীরে  অিস্থান সবঠক বেল িরল পািািী া লর্ উি  লেরি লসটাও ভুল। সুত্ াং এই রু্রদ্ধ 
আসরল লকান পেই সবঠক বেল না। েুই পেই ভুল বেল। পাবকিাবন আবমব র্বে রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহন কর  মানিত্াবির াধী অপ াধ 
কর  ত্াহরল িাঙ্গালী াও রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহন কর  অপ াধ কর রে।  
. 
এই উপসংহা  বক লকান “মুিমনা”, “সুশ্ীল”, নাবিক লমরন লনরি? 
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৯ 
িুবদ্ধমান সিাঃ সৃবষ্টকত্বা  অবিরত্ব  প্রমাণ!  
-মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকি  

 

লিাি নামাঃ 
. 
১০০ িে  আরি  একটা েরটা সামরন তু্রল ধ া হরলা। লিাির   েরটা িরল মরন হরচ্ছ। েূর  আউট অে লোকারস একটা 
লিায়াল ঘ , এিং অরনকগুরলা িরুও লেখা র্ারচ্ছ। ত্ারত্ই অিশ্য প্রমাবণত্ হরয় র্ায় না লর্ এটা লিাির   েরটা। লর্রহতু্ এটা 
অত্ীরত্  ঘটনা, এিং ঘটনাটা ঘটা  সমরয় আবম লসখারন বেলাম না, লসরহতু্ আবম বনবিত্ভারি িলরত্ পাব  না লর্ এটা 
“লিাি ”। এরেরত্র এখন লর্ উপািগুরলা (Data) আমা  কারে আরে ত্া  উপ  বভবি কর ই আমারক অত্ীরত্  লসই ঘটনা  
িযাপার  বসদ্ধারি আসরত্ হরি। 
. 
আমা  সা াজীিরন  (২৫ িের  ) পর্বরিেণ লথরক লর্ পব মাণ উপাি আমা  মাথায় জরড়া হরয়রে, ত্া লথরক আবম িুেরত্ 
পা বে লর্ এটা হাাঁস বকংিা বিড়ারল  বিষ্ঠা হরত্ই পার  না। হাবত্  হওয়াও সম্ভি না। এটা মযাচ িাে, কবম্পউটা , মানুষ বকংিা 
টচব লাইরট  েবিও না আবম বনবিত্। কা ণ, এরত্াবেরন  পর্বরিেণ এিং অবভজ্ঞত্া  সারথ বমলরে না। ত্রি হযাাঁ, ষাাঁরড়  হরত্ 
পার । আিা  েূর  লর্রহতু্ লিায়াল ঘ  আ  িরু লেখা র্ারচ্ছ ত্াহরল ওই িরুগুরলা ও হরত্ পার । ত্রি  ঙ, আকা -আকৃবত্ 
লেরখ এইটুকু বনবিত্ লর্ এটা িরু জাত্ীয় লকান অসভয প্রাণী ই কুকমব! 
. 
এই বসদ্ধারি আসরত্ আমা  অত্ীরত্ উপবস্থত্ থাকরত্ হয়বন। োাঁবড়রয় োাঁবড়রয় ঘটনাটা পর্বরিেণও ক রত্ হয়বন। ঘটনাটা 
লর্রহতু্ অত্ীরত্ , েরল আবম বনরজ এেরপব রমন্ট এিং পর্বরিেণ কব বন, এিং ত্া সম্ভিও নয়। শুধুমাত্র উপাি এিং 
অবভজ্ঞত্া  উপর  বভবি কর  বসদ্ধারি আসা  এই সারয়েটারক িলা হয় Historical Science, আবম র্া  িাংলা কর বে 
“ইবত্হারস  বিজ্ঞান”। এই বিজ্ঞারন শুধু Effect (লিাি ) লেরখই ত্া  লপেরন  আসল Cause টা (িরু জাত্ীয় প্রাণী) কী বেরলা 
লসই িযাপার  বসদ্ধারি চরল আসা র্ায়। 
. 
এটাই বনয়ম। 
. 
আপনা  বত্নটা ঘটনাঃ 
. 
১ম ঘটনাঃ 
. 
আপনা  লোরন লাস্ট্ লর্ লমরসজটা এরসবেরলা লসটা পরড় বক মরন হরয়বেরলা? লমরসজটারত্া পরড় িুেরত্ লপর বেরলন, নাবক? 
এটারত্া বনবিত্ লর্ লমরসজটা আপনারক এমন একজন পাবঠরয়রে লর্ পড়রত্ এিং বলখরত্ জারন। জারন বকভারি লমরসজ 
পাঠারত্ হয়। পুর া প্রবিয়াটা  লপেরন একটা িুবদ্ধমান সত্ত্বা  অবিত্ব  রয়রে এই িযাপার  বনিয়ই আপনা  লকান সরন্দহ লনই! 
আপবন িুবদ্ধমান হরল সরন্দহ থাকা  কথা না আ  বক! লহরহরহঃ 
. 
অথচ লমরসজটা একটা ইাঁেু  বলরখরে বকনা আপবন ত্া লেরখন বন। আপবন লসখারন বেরলন না। পর্বরিেণও কর নবন। ত্িুও 
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আপবন বনবিত্ এটা  (effect) লপেরন লকান িুবদ্ধমিারক (cause) থাকরত্ই হরি। 
. 
এিা  বেত্ীয়ঃ 
. 
আবম র্বে কাাঁেরত্ কাাঁেরত্ বচৎকা  ক রত্ ক রত্ িলা োবটরয় বেন াত্ িলরত্ থাবক- 
. 
“Angry Birds” লিইমসটা  লপেরন লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বা  হাত্ লনই, সমরয়  সারথ সারথ প্রকৃবত্রত্ এরলারমরলাভারি 
(random) বনরজ বনরজই এটা নত্ ী হরয় লিরে। শুধু ত্াই না, লর্ এন্ড্ররয়ি লোরন লিইমসটা চলরে লসটা সযামসাং লকাম্পানী 
িানায়বন। ি ং লসটাও প্রকৃবত্রত্ বমবলয়ন বমবলয়ন িে  থাকা  েরল নত্ ী হরয় লিরে। এমনবক এ  িারয় লখাোই ক া 
সযামসাং কথাটাও এইভারিই এরসরে। 
. 
আবম আপনারক হাজা  রু্বি বেরয় িুোরলও আপবন এটা লমরন লনরিন না। আমারক পািল ভািরিন, বঠক? কা ণ, আপবন 
জারনন সামানয সযামসাং শ্ব্দটাও লোরন  িারয় লখাোই হরয় র্াওয়া সম্ভি নয়। বমবলয়ন বমবলয়ন িের ও না। অসম্ভি। এন্ড্ররয়ি 
লোন বনরজ বনরজ নত্ ী হরয় র্াওয়ারত্া অরনক অরনক েূর   কথা। 
. 
আ  লিইমসটা  লপেরন লর্ হাজা  হাজা  লাইরন  লপ্রাগ্রাবমং লকাি ললখা হরয়রে লপ্রাগ্রাবমং এ  ভাষা বেরয়, এিং লসটা লর্ 
অিত্পরে একজন েে িুবদ্ধমান লপ্রাগ্রামা  োড়া হওয়া লকানবেনও সম্ভি না, এটা আপবন ভারলাভারিই জারনন। আবম র্ত্ই 
আউল োউল রু্বি বেই, লপ্রািাবিবলবট  অংক করষ আপনারক লেখাই, আপবন লর্ টলরিন না লসটা আবম বনবিত্। 
. 
অথচ লোন বকংিা লিইমসটা প্রস্তুত্ হরয়রে অরনক আরি। অত্ীরত্। আপবন লেরখনবন এটা বকভারি প্রস্তুত্ হরয়রে। ত্িুও আপবন 
অবভজ্ঞত্া লথরক বনবিত্ জারনন এই লোন আ  লিইমরস  (effect) লপেরন অরনকগুরলা িুবদ্ধমিা  পব শ্রম (cause) জবড়ত্। 
. 
৩ নং িল্পঃ 
. 
আমা  বিড়ালটারক কী-রিারিব  উপর  লেরড় লেয়ায় লস ত্া  উপ  বকেুেণ এরলারমরলা লেৌড়ারলা। খটাখট কর  অরনক বকেু 
টাইপ হরয় লিরলা খুরল  াখা মাইরিাসেট ওয়ারিব  োইলটারত্। বিড়ালটারক নাবমরয় োইলটারক “Random” নারম লসইভ 
ক লাম। এিা  আবম বিড়াল বনরয় একটা  চনা বলখলাম টাইপ কর । োইলটারক “Essay” নারম লসইভ ক লাম। েুইটা 
োইরল ই সাইজ হরলা 50 KB. 
. 
এ প  আপনারক ঘাড় ধর  এরন আমা  কবম্পউটার   সামরন িবসরয় োইল েুরটা লেবখরয়, মাথায় বপিল লঠবকরয় িললাম, 
“বঠক কর  িল িযাটা, লকান োইলটা আবম টাইপ কর বে? এখারন একটা আমা  টাইপ ক া, আর কটা আমা  বিড়ারল ।” 
. 
কাাঁপা কাাঁপা হারত্ োইল েুরটা ওরপন কর ই আপবন িুরে র্ারিন “Essay” োইলটা আমা  টাইপ ক া। লকরনা? কা ণ, আপবন 
লেখরত্ পারচ্ছন লর্ এখারন প্রবত্টা অে  সাবজরয় অথবপূণব শ্ব্দ ললখা হরয়রে। শ্ব্দগুরলারক সাবজরয় িাকয সাজারনা হরয়রে। 
িাকযগুরলা এমনভারি বিনযি লর্ লসগুরলা এক একটা অথবরিাধক অনুরচ্ছে নত্ ী কর রে। সিগুরলা অনুরচ্ছে বমরল একটা  চনা 
নত্ ী কর রে। এটা লকানভারিই আমা  বিড়ারল  পরে ক া সম্ভি না। এ কম সাজারনা গুোরনা  চনা  বনিয়ই লকান 
িুবদ্ধমিা  হাত্  রয়রে। লর্রহতু্ এখারন অপশ্ান মাত্র েুইটাঃ আবম আ  আমা  বিড়াল, লসরহতু্ এটা বনবিত্ লর্  চনাটা 
আমা ই ললখা। 
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. 
বঠক? 
. 
টাইপ হওয়া  সময় আপবন লসখারন বেরলন না। ঘটনাটা অত্ীরত্ ঘরটরে। পর্বরিেণ না কর ও “Essay” োইলটা  (effect) 
লপেরন লর্ বিড়ালটা  জায়িায় আমা  অিস্থানই (cause) লিবশ্ রু্বিরু্ি, এটা আপন বকভারি জারনন? আপনা  এরত্াবেরন  
পর্বরিেণ এিং অবভজ্ঞত্া লথরক। 
. 
লিশ্রত্া বত্নটা ঘটনা একটানা পরড় লেলরলন। এিা  একটা বসদ্ধারি আসা র্াক। বক িরলন? 
. 
বসদ্ধািঃ 
. 
লমরসজ, লিইমস, বকংিা োইলটারত্ আসরল বক বেরলা? 

বেরলা Information। 
. 
ইনেরমবশ্ান িা ত্থয আরে বকভারি িুেলাম? িুেলাম কা ণ, প্ররত্যক লেরত্রই প্রবত্টা ঘটনাই অথবপূণব উপাি এিং জ্ঞান িহন 
ক বেরলা। ত্থয িহন ক বেরলা। এিং আমারে  অবভজ্ঞত্া লথরক আম া সিসমরয়ই জাবন লর্রকান অথবপূণব ইনে রমশ্ান িা 
ত্রথয  লপেরন িুবদ্ধমিা  উপবস্থবত্ থাকরত্ই হরি। 
. 
উপর   অংশ্টুকু Science। এই সারয়ে আমা  লাইরে স াসব  প্রভাি লেলরত্ পার  র্বে আম া ভাবি, এিং এ  লপেরন  
েশ্বনটুকু উপলবি ক রত্ পাব । 
. 
একটু বিজ্ঞান আ  লপেরন  েশ্বনঃ 
. 
র্বে আম া বনরজরে  বেরক, বনরজরে  চা পারশ্  জিরত্  বেরক ত্াকাই, ভাবি, ত্াহরল আম া অিাক হরয় র্ারিা। আম া জাবন 
লর্, প্রবত্টা প্রাণী  একেম িাঠবনক একক হরচ্ছ লকাষ। লসই লকারষ  বনউবক্লয়ারস  লভত্র  থাকা DNA লত্ A, T, G, C নারম  
চা টা অে  বেরয় সাজারনা আমারে  পুর া শ্ ী  লকমন হরি ত্া  িযাপার  ত্থয। আবজি না? 
. 
এই বি এন এ লত্ই ললখা আরে আমা  নাক লকমন হরি, কান লকমন হরি, লচারখ   ঙ লকমন হরি, চুল বক লকাাঁকড়ারনা হরি, 
নাবক লসাজা! এই লর্ আমা  এরত্া জবটল মবিস্ক লথরক শুরু কর  জবটল হৃেবপন্ড, লচাখ, েুসেুস, বকিনী এসি বকন্তু র্াত্রা শুরু 
কর রে আমা  আবু্ব আ  আমু্ম  েুইটা লোট্ট লকারষ  fertilization লথরক। এই লকাষগুরলারত্ বেরলা বি এন এ, র্ারত্ ললখা 
Genetic Code অনুর্ায়ী প িত্বীরত্ বটসুয এিং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুরলা নত্ ী হরয়রে। লসই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুরলা একবত্রত্ হরয় এক একটা 
বসরস্ট্ম নত্ ী কর রে (রর্মন নাভবাস বসরস্ট্ম, িাইরজবস্ট্ভ বসরস্ট্ম, ইউব না ী বসরস্ট্ম ইত্যাবে)। সিগুরলা বসরস্ট্ম আিা  
একসারথ কাজ ক া  েরলই নত্ ী হরয়রে আমা  পুর া শ্ ী । লর্ শ্ ী টা িযিহা  কর  আবম এখন বলখবে, আ  আপবন 
পড়রেন। 
. 
এই লর্ বি এন এ লত্ Genetic Code ললখা আরে, লর্টা আমা  শ্ ীর   িঠন লকমন হরি না হরি ত্া  পুর াটাই বঠক কর  
বেরচ্ছ এটা বক প্রথম লকাষটারত্ এমবন এমবন চরল এরসরে? অথবরিাধক একটা লমরসজ, একটা লপ্রাগ্রাবমং লকাি এিং একটা 
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লিাোরনা  চনা বনরজ বনরজ আসরত্ পার  না এটা আপবন জারনন। বি এন এ বকন্তু লপ্রাগ্রাবমং লকারি  মরত্াই Genetic Code 
িহন কর । িহন কর  অথবপূণব লমরসজ, লর্ লমরসজ িরল লেয় একটা শ্ ী  বকভারি  বচত্ হরি। 
. 
একটা প্রাণী  শ্ ী  লত্া অরনক অরনক জবটল িযাপা । লসটা  কথা িাে বেরয় র্বে ত্া  লভত্র  থাকা বি এন এ  ভাষা, সিা 
এিং অথবিহত্া  বেরক ত্াকাই ত্াহরল এই িযাপার  আ  লকান সরন্দহ থারক না লর্ এ  লপেরন একজন িুবদ্ধমান সত্ত্বা 
(Intelligence)  রয়রেন। 
. 
লসই িুবদ্ধমান সত্ত্বা বকন্তু বনরজরক সিবকেু  স্রষ্টা োিী কর  আর া একটা লমরসজ পাবঠরয়রেন আমারে  মযানুয়াল বহরসরি। চলা  
পথ বহরসরি। জীিনরক র্াপরন  সিবরশ্রষ্ঠ পদ্ধবত্ বহরসরি। লসই পদ্ধবত্ লর্ শুধু বথওব বটকযাল না, প্রযাকবটকযালও, লসটা ও প্রমাণ 
বেরয়রেন ত্াাঁ  িাত্বািাহরক  ملسو هيلع هللا ىلص মাধযরম। 
. 
আচ্ছা, এিা  বনরজরক একটা প্রশ্ন কব । 
. 
আম া লসই লমরসজ অনুর্ায়ী পুর া জীিনটারক র্াপন ক বেরত্া? 
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১০  
‘কু আন বক মুহাম্মাে ( ملسو هيلع هللا ىلص ) -এ  িানারনা গ্রন্থ?’  
-আব ে আজাে 

 

বি াট আবলশ্ান একবট িাবড়। লমাঘল আমরল  সম্রারট া লর্ কম িাবড় িানারত্া, অরনকটাই লস কম। িাবড়  সামরন েৃবষ্টনন্দন 
একবট েুরল  িািান। েুরল  িািারন  মারে লোট লোট কৃবত্রম েণবা আরে। এই িাবড়  মাবলরক  রুবচরিারধ  প্রশ্ংসা ক রত্ই 
হয়। েিাট ঢাকা শ্হর   মরধয এবট লর্ন এক টুকর া স্বিবখন্ড। 
. 
বকন্তু অিাক ক া িযাপা  হরলা, িািারন  লকাথাও লাল  রঙ  লকান েুল লনই।এত্িড় িািানিাবড়, অথচ, লকাথাও একবট 
লিালারপ  চা া পর্বি লনই। বিস্মরয়  িযাপা  লত্া িরটই। 
– 

আম া এরসবে সাবজরে  এক েূ  সম্পরকব  খালু  িাসায়। ঢাকা শ্হর  িড় িড় িযিসা আরে।বিরেরশ্ও বনরজ  িযিসা-
িাবণরজয  শ্াখা-প্রশ্াখা েবড়রয়রেন। লেরল-রমরয়রে  লকউ লন্ডন, লকউ কানািা আ  লকউ সুইজা লযান্ড থারক। ভদ্ররলাক উনা  
স্ত্রীরক বনরয় ঢাকারত্ই  রয় লিরেন লকিল বশ্করড়  টারন। 
. 
ত্রি, ঢাকায় বনরজ  িাবড়খানারক লর্ভারি নত্ব  কর রেন, লিাো  উপায় লনই লর্ এবট ঢাকা  লকান িাবড় নাবক মরস্কা  লকান 
বভ আই বপ ভিন। 
আমারক এবেক-রসবেক ত্াকারত্ লেরখ সাবজে প্রশ্ন ক রলা,- ‘এভারি লচার   মরত্া এবেক-ওবেক ত্াকাবচ্ছস লকরনা?’ 
. 
আবম ভযািারচকা খাওয়া  মরত্া কর  িললাম,- ‘না, আসরল লত্া  খালুরক বনরয় ভািবে।’ 

– ‘উনারক বনরয় ভািা  বক আরে?’ 

আবম িললাম,- ‘অসুস্থ মানুষরে  বনরয় ভািরত্ হয়।এটাও একপ্রকা  মানিত্া, িুেবল?’ 

সাবজে আমা  বেরক িড় িড় লচাখ কর  ত্াবকরয় িলরলা,- ‘অসুস্থ মারন? লক অসুস্থ?’ 

– ‘লত্া  খালু।’ 

– ‘লত্ারক লক িলরলা উবন অসুস্থ?’ 
আবম োাঁড়ালাম। িললাম,- ‘তু্ই এত্বকেু লখয়াল কব স, এটা কব স বন?’ 

– ‘লকানটা? 

– ‘লত্া  খালু  িািারন  লকাথাও বকন্তু লাল  রঙ  লকান েুলিাে লনই। প্রায় সি  রঙ  েুলিাে আরে, লাল োড়া।এমনবক, 
লিালারপ  একবট চা াও লনই।’ 

– ‘লত্া?’ 

– ‘লত্া আ  বক? বত্বন হয়রত্া কালা  ব্লাইন্ড। লস্পরশ্বেকবল, ল ি কালা  ব্লাইন্ড।’ 

সাবজে বকেু িলরলা না। হয়রত্া লস এটা বনরয় আ  লকান কথা িলরত্ চারচ্ছ না, অথিা, আমা  রু্বিরত্ লস হা  লমরনরে। 
– 



 

55 

সাবজে কবলংরিল িাজারলা। 
. 
ঘর   ে জা খুরল বেরলা একবট লত্ -রচৌে িে  িরয়সী লেরল। সম্ভিত্ কারজ  লেরল। আম া লভত্র  ঢুকলাম। লেরলবট 
িলরলা,- ‘আপনা া এখারন িসুন।আবম কাকারক লিরক বেবচ্ছ।’ 
. 
লেরলটা একেম শুদ্ধ িাংলায় কথা িলরে। িাবড়  মাবলকরক সযা  িা মাবলক না িরল কাকা িলরে।সম্ভিত্, উনা  লকান ি ীি 
আত্মীরয়  লেরল হরি হয়রত্া। র্ারে  খুি লিবশ্ টাকা-পয়সা হয়, ত্া া গ্রাম লথরক িব ি আত্মীয়রে  িাসা  কারজ  চাকব  বেরয় 
েয়া কর । 
. 
লেরলটা ভদ্ররলাকরক িাকা  জনয বসাঁবড় লিরয় উপর  উরঠ লিরলা।ঘর   লভত্ টা আর া চমৎকা । নানান ধ রন  োবম োবম 
মারিবল পাথ  বেরয় লেওয়াল সাজারনা। 
. 
েু’ত্লা  লকান এক রুম লথরক  িীন্দ্রনারথ  িারন  সু  লভরস আসরে,- ‘র্বে লত্া  িাক শুরন লকউ না আরস, ত্রি একলা 
চরলা ল ……’ 
আবম সাবজেরক িললাম,- ‘বক ল , লত্া  এ কম লমাঘলাই ষ্টাইরল  একটা খালু আরে, লকানবেন িলবল না লর্?’ 
. 
সাবজে  সকষহীন লচহা ায় িলরলা,- ‘লমাঘলাই ষ্টাইরল  খালু লত্া, ত্াই িলা হয়বন।’ 
– ‘লত্া  খালু  নাম বক?’ 
– ‘এম.এম. আবল।’ 
. 
ভদ্ররলারক  নামটাও উনা  িাবড়  মরত্াই িাম্ভীর্বপূণব। আবম বজরজ্ঞস ক লাম,- ‘এম. এম. আবল মারন বক?’ 
. 
সাবজে আমা  বেরক ত্াকারলা। িলরলা,- ‘লমাহাম্মে মহব্বত্ আবল।’ 
ভদ্ররলারক  িাবড় আ  ঐশ্বরর্ব  সারথ নামটা একেম র্ারচ্ছ না। এইজরনয হয়রত্া লমাহাম্মে মহব্বত্ আবল নামটারক শ্টবকাট 
কর  এম.এম. আবল কর  বনরয়রেন। 
– 
. 
ভদ্ররলাক আমারে  সামরন  লসাোয় পারয়  উপ  পা তু্রল িসরলন। মধযিয়স্ক। লচহা ায় িাধবরকয  লকান োপ লনই। চুল 
লপরকরে, ত্রি কলপ ক ায় ত্া ভারলামরত্া লিাো র্ারচ্ছ না। 
. 
বত্বন িলরলন,- ‘লত্ামারে  মরধয সাবজে লক?’ 

আবম ললাকটা  প্রশ্ন শুরন অিাক হলাম খুি। সাবজরে  খালু, অথচ সাবজেরক বচরন না। এটা বক  কম কথা? 
সাবজে িলরলা,- ‘বি, আবম।’ 

– ‘হুম, I guessed that’- ললাকটা িলরলা। আর া িলরলা,- ‘লত্ামা  কথা লিশ্ শুরনবে, ত্াই লত্ামা  সারথ আলাপ ক া  ইরচ্ছ 
জািরলা।’ 
আমারে  লকউ বকেু িললাম না। চুপ কর  আবে। 
. 
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ললাকটা আিা  িলরলা,- ‘প্রথরম আমা  সম্পরকব ে কাব  বকেু কথা িরল বনই। আমা  পব চয় লত্া তু্বম জারনাই,সাবজে। লর্টা 
জারনা না, লসটা হরলা,- বিশ্ববিেযালয় জীিন লথরক আবম একজন অবিশ্বাসী। খাাঁবট িাংলায় নাবিক। হুমায়ুন আজােরক লত্া লচরনা, 
ত্াই না? আম া একই িযারচ  বেলাম। আবম নাবিক হরলও আমা  লেরলরমরয় া লকউই নাবিক নয়।রস র্ারহাক, এটা বনরয় 
আমা  মাথািযথা লনই।আবম িযবিস্বাধীনত্ায় বিশ্বাসী।’ 
সাবজে িলরলা,- ‘খালু, আবম এসি জাবন।’ 
. 
ললাকটা অিাক হিা  ভান কর  িলরলা,- ‘জারনা? লভব  গুি। লক্লভা  িয়।’ 

– ‘খালু, আমারক লিরক পাবঠরয়রেন লকরনা ত্া িলুন।’ 

– ‘ওরয়ট! ত্াড়াহুরড়া বকরস ?’- ললাকটা িলরলা। 
এ মরধযই কারজ  লেরলটা লি লত্ কর  চা বনরয় এরলা। 
আম া চারয়  কারপ চুমুক বেলাম। ললাকটারক একবট আলাো কারপ কর  চা লেওয়া হরলা। লসটা চা নাবক কবে, বঠক লিাো 
র্ারচ্ছ না। 
. 
ললাকবট িলরলা,- ‘সাবজে, আবম মরন কব , লত্ামারে  ধমবগ্রন্থ, আই বমন আল লকা ান, লসটা লকান ঐশ্ী গ্রন্থ নয়। এটা 
মুহাম্মরে  বনরজ  ললখা একবট িই।মুহাম্মে কর রে বক, এটারক জাষ্ট স্রষ্টা  িাণী িরল চাবলরয় বেরয়রে।’ 
. 
এইটুকু িরল ললাকটা আমারে  েু’জরন  বেরক ত্াকারলা। হয়রত্া লিাো  লচষ্টা ক রলা আমারে  ব এযাকশ্ান বক হয়। 
. 
আম া বকেু িলা  আরিই ললাকবট আিা  িলরলা, – ‘হয়রত্া িলরি, মুহাম্মে বলখরত্-পড়রত্ জানরত্া না। লস বকভারি এ কম 
একবট গ্রন্থ বলখরি? ওরয়ল! এবট খুিই ললইম লবজক। মুহাম্মে বলখরত্ পড়রত্ না জানরল বক হরি, ত্া  েরলায়া রে  অরনরক 
বলখরত্-পড়রত্ পা রত্া।উচ্চ বশ্বেত্ বেরলা। ত্া া কর রে কাজটা।মুহাম্মরে  ইশ্া ায়।’ 
. 
সাবজে ত্া  কারপ লশ্ষ চুমুক বেরলা। ত্খনও লস চুপচাপ। 
ললাকটা িলরলা,- ‘বকেু মরন না ক রল আবম একবট বসিার ট ধ ারত্ পাব ? অিশ্য, কাজবট বঠক হরি না জাবন।’ 
আবম িললাম,- ‘বশ্ও !’ 
এত্েণ পর  ললাকবট আমা  বেরক ভারলামরত্া ত্াকারলা। একবট মুচবক হাবস বেরয় িলরলা,- ‘Thank You…’ 
– 

সাবজে িলরলা,- ‘খালু, আপবন খুিই লবজকযাল কথা িরলরেন। লকা ান মুহাম্মে সাঃ এ  বনরজ  িানারনা হরত্ও পার । কা ন, 
লকা ান লর্ লের িা বনরয় আসরত্া িরল োবি ক া হয়, লসই বজব্রাঈল আঃ লক মুহাম্মে সাঃ োড়া লকউই লকানবেন লেরখবন।’ 

ললাকটা িরল উঠরলা,- ‘এোেবল, মাই সান।’ 
– ‘ত্াহরল, লকা ানরক আম া লটষ্ট ক রত্ পাব , বক িরলন খালু?’ 
– ‘হযাাঁ হযাাঁ, ক া র্ায়…….’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘লকা ান মুহাম্মে সাঃ এ  িানারনা বক না, ত্া িুেরত্ হরল আমারে  ধর  বনরত্ হরি লর্, মুহাম্মে সাঃ স্রষ্টা  
লকান েূত্ নন। বত্বন খুিই সাধা ন, অবশ্বেত্ একজন প্রাচীন মানুষ।’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘সবত্যকা  অরথবই মুহাম্মে অসাধা ণ লকান ললাক বেরলা না। স্রষ্টা  েূত্ লত্া পুর াটাই ভূয়া।’ 
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সাবজে মুচবক হাসরলা। িলরলা,- ‘ত্াহরল এটাই ধর  বনই?’ 
. 
– ‘হুম’- ললাকটা  সম্মবত্। 
. 
সাবজে িলরত্ লািরলা,- ‘খালু, ইবত্হাস লথরক আম া জানরত্ পাব , হজ ত্ ঈউসুে আঃ এ  জম হরয়বেরলা িত্বমান 
বেবলবিরন। ঈউসুে আঃ বেরলন হজ ত্ ঈয়াকুি আঃ এ  কবনষ্ঠত্ম পুত্র। ঈয়াকুি আঃ এ  কারে ঈউসুে আঃ বেরলন প্রাণাবধক 
বপ্রয়।বকন্তু, ঈয়াকুি আঃ এ  এই ভারলািাসা ঈউসুে আঃ এ  জনয কাল হরলা। ত্া  ভাইরয় া ষড়র্য কর  ঈউসুে আঃ লক 
কূরপ বনরেপ কর  লেয়।  
. 
এ প , বকেু িবণকেল কূপ লথরক ঈউসুে আঃ লক উদ্ধা  কর  ত্ারক বমশ্র  বনরয় আরস। বত্বন বমশ্র    াজ পব িার  িড় 
হন।ইবত্হাস মরত্, এবট ঘরট- বিষ্টপূিব চতু্েবশ্ শ্ত্রক  আরমনরহারটরপ   াজত্বকারল  আর া বত্ন’শ্ িে  পূরিব। খালু, এই 
বিষরয় আপনা  লকান বেমত্ আরে?’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘নাহ। বকন্তু, এগুরলা বেরয় তু্বম বক লিাোরত্ চাও?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘খালু, ইবত্হাস লথরক আম া আর া জানরত্ পাব , বিষ্টপূিব চতু্েবশ্ শ্ত্রক চতু্থব আরমনরহারটরপ  আরি 
লর্সকল শ্াসরক া বমশ্ রক শ্াসন কর রে, ত্ারে  সিাইরকই ‘ াজা’ িরল িাকা হরত্া। বকন্তু, বিষ্টপূিব চতু্থব শ্ত্রক চতু্থব 
আরমনরহারটরপ  পর  লর্সকল শ্াসরক া বমশ্ রক শ্াসন কর বেরলা, ত্ারে  সিাইরক ‘লে াঊন’ িরল িাকা হরত্া।  
. 
ঈউসুে আঃ বমশ্ রক শ্াসন কর বেরলন বিষ্টপূিব চতু্েবশ্ শ্ত্রক  চতু্থব আরমনরহারটরপ  আরি।আ , মূসা আঃ বমশ্র  জমলাভ 
কর বেরলন চতু্থব আরমনরহারটরপ  কমপরে আর া েু’লশ্া িে  পর ।অথবাৎ, মূসা আঃ র্খন বমশ্র  জমগ্রহন কর ন, ত্খন 
বমশ্র   শ্াসকরে  আ  ‘ াজা’ িলা হরত্া না, ‘লে াঊন’ িলা হরত্া।’ 

– ‘হুম, লত্া?’ 

– ‘বকন্তু খালু, লকা ারন ঈউসুে আঃ এিং মূসা আঃ েুইজরন  কথাই আরে। অিাক ক া িযাপা  হরচ্ছ, লকা ান ঈউসুে আঃ এ  
লিলায় শ্াসকরে  লেরত্র ‘ াজা’ শ্ব্দ িযিহা  ক রলও, একই লেরশ্ , মূসা আঃ এ  সময়কা  শ্াসকরে  লিলায় িযিহা  
কর রে ‘বে াঊন’ শ্ব্দবট। িলুন লত্া খালু, মরুভূবম  িালুরত্ উট চ ারনা িালক মুহাম্মে সাঃ ইবত্হারস  এই পাঠ লকাথায় 
লপরলন? বত্বন বকভারি জানরত্ন লর্, ঈউসুে আঃ এ  সমরয়  শ্াসকরে  ‘ াজা’ িলা হরত্া, মূসা আঃ সময়কা  শ্াসকরে  
‘লে াঊন’? এিং, বঠক লসই মরত্া শ্ব্দ িযিহা  কর  ত্ারে  পব চয় লেওয়া হরলা?’ 

মহব্বত্ আবল নারম  ভদ্ররলাকবট লহা লহা লহা কর  হাসরত্ লািরলা। িলরলা,- ‘মূসা আ  ঈউসুরে  কাবহনী লত্া িাইরিরলও 
বেরলা। মুহাম্মে লসখান লথরক কবপ কর রে, বসম্পল।’ 
. 
সাবজে মুচবক লহরস িলরলা,- ‘খালু, অযাস এ মযাটা  অে েযাে, িাইরিল এই জায়িায় চ ম একবট ভুল কর রে। িাইরিল 
ঈউসুে আঃ এিং মূসা আঃ েুজরন  সময়কা  শ্াসকরে  জনযই ‘লে াঊন’ শ্ব্দ িযিহা  কর রে, র্া ঐবত্হাবসক ভুল। আপবন 
চাইরল আবম আপনারক িাইরিরল  ওে লটষ্টারমণ্ট লথরক প্রমান লেখারত্ পাব ।’ 
. 
ললাকটা বকেুই িলরলা না। চুপ কর  আরে। সম্ভিত্, উনা  প্রমান ে কা  হরচ্ছ না। 
. 
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সাবজে িলরলা,- ‘লর্ ভুল িাইরিল কর রে, লস ভুল অবশ্বেত্ আ রি  িালক মুহাম্মে সাঃ এরস বঠক কর  বেরলা, ত্া বকভারি 
সম্ভি, র্বে না বত্বন লকান লপ্রব ত্ েূত্ না লহান, আ , লকা ান লকান ঐবশ্ গ্রন্থ না হয়?’ 
. 
ললাকবট চুপ কর  আরে। এ মরধযই বত্নবট বসিার ট লখরয় লশ্ষ কর রে। নতু্ন আর কবট ধ ারত্ ধ ারত্ িলরলা,- ‘হুম, বকেুটা 
লর্ৌবিক।’ 
. 
সাবজে আিা  িলরত্ লািরলা,- 
‘খালু, আ   হমান নারম লকা ারন একবট সূ া আরে। এই সূ া  ৩৩ নম্ব  আয়ারত্ িলা হরচ্ছ,- 

‘লহ িীন ও মানুষ! লত্াম া র্বে আসমান ও জবমরন  সীমানায় প্ররিশ্ ক রত্ পার া, ত্রি কর া। র্বেও লত্াম া ত্া পা রিনা 
প্রিল শ্বি োড়া’ 
. 
মজা  িযাপা  হরলা, এই আয়াত্বট মহাকাশ্ ভ্রমণ বনরয়। বচিা করুন, আজ লথরক ১৪০০ িে  আরি  আ রি  ললাক, র্ারে  
কারে র্ানিাহন িলরত্ লকিল বেরলা উট আ  িাধা, বঠক লসই সমরয় িরস মুহাম্মে সাঃ মহাকাশ্ ভ্রমণ বনরয় কথা িলরে, ভািা 
র্ায়? 
. 
লস র্ারহাক, আয়াত্বটরত্ িলা হরলা,- ‘র্বে পার া আসমান ও জবমরন  সীমানায় প্ররিশ্ ক রত্, ত্রি কর া’ , 
এবট একবট কবন্ডশ্নাল (শ্ত্বিাচক) িাকয। এই িারকয শ্ত্ব লেওয়া  জনয If (র্বে) িযিহা  ক া হরয়রে। 
. 
খালু, আপবন র্বে এযা াবিক বিকশ্নাব  লেরখন, ত্াহরল লেখরিন, আ বিরত্ ‘র্বে’ শ্রব্দ  জনয েুবট শ্ব্দ আরে। একবট হরলা 
‘লাও’, অনযবট হরলা ‘ইন’। েুরটা  অথবই ‘র্বে।’ বকন্তু, এই েুরটা  মরধয একবট সুক্ষ্ম পাথবকয আরে। পাথবকযবট হরলা- আ বিরত্ 
শ্ত্বিাচক িারকয ‘লাও’ ত্খনই িযিহা  ক া হয়, র্খন লসই শ্ত্ব লকানভারিই পূ ণ সম্ভি হরি না। বকন্তু, শ্ত্বিাচক িারকয ‘র্বে’ 
শ্রব্দ  জনয র্খন ‘ইন’ িযিহা  ক া হয়, ত্খন বনিয় এই শ্ত্বটা পূ ণ সম্ভি। 
. 
আির্বজনক িযাপা , লকা ারন সূ া আ   হমারন  ৩৩ নম্ব  আয়াত্বটরত্ ‘লাও’ িযিহা  না কর  ‘ইন’ িযিহা  ক া হরয়রে। 
মারন, লকান একবেন িীন এিং মানুরষ া মহাকাশ্ ভ্রমরণ সেল হরিই।আজরক বক মানুষ মহাকাশ্ জয় কর বন? মানুষ চাাঁরে 
র্ায়বন? মঙ্গরল র্ারচ্ছ না? 
. 
লেখুন, ১৪০০ িে  আরি র্খন মানুরষ  ধা না বেরলা একবট ষাাঁড় ত্া  েুই বশ্ংরয়  মরধয পৃবথিীরক বনরয় োাঁবড়রয় আরে, বঠক 
ত্খন লকা ান লঘাষণা ক রে, মহাকাশ্ ভ্রমরণ  কথা। সারথ িরলও বেরচ্ছ, একবেন ত্া আম া পা রিা। আ রি  বন ে  
মুহাম্মে সাঃ বকভারি এই কথা িলরত্ পার ?’ 
– 

এম.এম. আবল ও রে লমাহাম্মে মহব্বত্ আবল নারম  এই ভদ্ররলারক  লচহা া লথরক ‘আবম নাবিক, আবম এরকিার  বনভুবল’ 
টাইপ ভািটা এরকিার  উধাও হরয় লিরলা। এখন ত্ারক রু্দ্ধাহত্ এক ক্লাি নসবনরক  মরত্ান লেখারচ্ছ। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘খালু, খুি অল্প পব মাণ িললাম। এ কম আর া শ্ খারনক রু্বি বেরত্ পা রিা, র্া বেরয় প্রমান কর  লেওয়া 
র্ায়, লকা ান মুহাম্মে সাঃ এ  নকল কর  ললখা লকান বকত্াি নয়, এবট স্রষ্টা  পে লথরক আসা একবট ঐবশ্ গ্রন্থ। র্বে িরলন, 
মুহাম্মে সাঃ বনরজ  প্রভাি বিিার   জনয এই বকত্াি বলরখরে, আপনারক িলরত্ হয়, এই বকত্ারি  জনযই মুহাম্মে সাঃ লক 
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ি ণ ক রত্ হরয়রে অিণবনীয় কষ্ট, র্যণা। 
. 
এই বকত্ারি  িাণী প্রচা  ক রত্ বিরয়ই বত্বন স্বরেশ্ োড়া হরয়বেরলন।ত্ারক িলা হরয়বেরলা, বত্বন র্া প্রচা  ক রেন ত্া লথরক 
বি ত্ হরল ত্ারক মো   াজত্ব লেওয়া হরি। বত্বন ত্া গ্রহন কর ন বন। খালু, বনরজ  ভারলা লত্া পািলও িুরে। মুহাম্মে সাঃ 
িুেরলা না লকরনা? এসিই বক প্রমান কর না লকা ারন  ঐবশ্ সত্যত্া?’ 
– 

ললাকটা লকান কথাই িলরেনা। বসিার রট  পযারকরট আ  লকান বসিার ট লনই। 
. 
আম া উরঠ োাঁড়ালাম। লি  হরত্ র্ারিা, অমবন সাবজে ঘাাঁড় বেব রয় ললাকটারক িলরলা, – ‘খালু, একবট লোট প্রশ্ন বেরলা।’ 
– ‘িরলা।’ 

– ‘আপনা  িািারন লাল  রঙ  লকান েুল িাে লনই। লকরনা?’ 

ললাকবট িলরলা,- ‘আবম ল ি কালা  ব্লাইন্ড। লাল  ঙ লেবখ না।’ 

সাবজে আমা  বেরক বে রলা। অিাক েৃবষ্টরত্ আমা  বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘লজযাবত্ষী আব ে আজাে, ইউ আ  কার ে।’ 
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১১ 
‘সকল প্রশ্ংসা লকরনা স্রষ্টা ?’  
-আব ে আজাে 

 

ক্লারশ্ নতু্ন একজন সযা  এরসরেন।নাম- মবেজু   হমান। 
. 
হযাংলা-পাত্লা িড়ন।িাত্াস আসরলই লর্রনা ঢরল পড়রি মত্ন অিস্থা শ্ ীর  ।ভদ্ররলারক  লচহা া  লচরয় লচাখ েুবট অস্বাভাবিক 
 কম িড়।রেখরলই মরন হয় লর্ন িড় িড় সাইরজ  েুবট জলপাই, লকউ লখাোই কর  িবসরয় বেরয়রে। 
. 
ভদ্ররলাক খুিই ভারলা মানুষ।উনা  সমসযা একবটই- ক্লারস উবন র্রত্াটা না িারয়ালবজ পড়ান, ত্া রচরয় লিবশ্ েশ্বন চচবা 
কর ন।ধমব লকাথা লথরক আসরলা, বঠক করি লথরক মানুষ ধাবমবক হওয়া শুরু ক রলা, ‘ধমব আেরত্ বক’ আ , ‘বক নয়’ ত্া  িল্প 
কর ন। 
– 

আজরক উনা  চতু্থব ক্লাশ্। পড়ারিন Analytical techniques & bio-informatics। চতু্থব লসবমষ্টার  এটা পড়ারনা হয়। 

সযা  এরস প্রথরম িলরলন,- ‘Good morning, guys….’ 

সিাই সমস্বর  িলরলা,- ‘Good morning, sir…’ 

এ প  সযা  বজরজ্ঞস ক রলন,- ‘সিাই লকমন আরো? ‘ 

সযার   আর া একবট ভারলা বেক হরলা- উবন ক্লারশ্ এরল এভারিই সিা  কুশ্লাবে বজরজ্ঞস কর ন।সাধা ণত্ হায়া  ললরভরল 
লর্টা সি বশ্েক কর ন না। ত্া া ল ািরট  মরত্া ক্লারশ্ আরসন,র্রয  মরত্া কর  ললকচা টা পবড়রয় লিব রয় র্ান।রসবেক 
লথরক মবেজু   হমান নারম  এই ভদ্ররলাক অরনকটা অনয কম। 
. 
আিার া সিাই সমস্বর  উি  বেরলা।বকন্তু লিালমাল িাাঁধরলা এক জায়িায়। বশ্োথবীরে  মরধয করয়কজন উি  বেরয়রে এভারি- 
‘আলহামেুবলল্লাহ ভারলা।’ 

সযা  কপারল  ভাাঁজ একটু েীঘব কর  িলরলন,- ‘আলহামেুবলল্লাহ্ ভারলা িরলরো লক লক?’ 

অদু্ভত্ প্রশ্ন। সিাই থত্মত্ লখরলা। 

একটু আরিই িরলবে সযা  একটু অনয কম। প্রাইমাব  ললরভরল  বটচা রে  মরত্া ক্লারশ্ এরস বিকট বচৎকা  কর  Good 
Morning িরলন, সিাই লকমন আরে জানরত্ চান।এখন ‘আলহামেুবলল্লাহ্’ িলা  জনয বক প্রাইমাব  ললরভরল  বশ্েকরে  
মরত্া লিত্ বেরয় বপটারিন নাবক? 
. 
সাবজরে  ত্খন ত্া  প্রাইমাব  সু্করল  বশ্েক িািুল চন্দ্র োরশ্  কথা মরন পরড় লিরলা।এই ললাকটা ক্লারশ্ লকউ েুরটা  লিবশ্ 
হাাঁবচ বেরলই লিত্ বেরয় আচ্ছামত্ন বপটারত্ন। উনা  কথা হরলা- ‘হাাঁবচ  সরিবাচ্চ পব মাণ হরি েু’বট। েু’বট  লিবশ্ হাাঁবচ লেওয়া 
মারন ইরচ্ছ কর ই লিয়ােবি ক া।’ 
. 
র্ারহাক, িািুল চরন্দ্র  পাঠ লত্া করিই চুরকরে, এিা  এই ললারক  হারত্ই নাবপটুবন খাওয়া লারি। 
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. 
ক্লারশ্  সিবরমাট সাত্জন োাঁড়ারলা। এ া সিাই ‘আলহামেুবলল্লাহ্ ভারলা’ িরলরে। এ া হরচ্ছ-  াবকি, আেনান, জুনারয়ে, 
সাবকি, মব য়ম,ব ত্া এিং সাবজে। 
. 
সযা  সিা  লচহা াটা একটু ভারলামরত্া প খ কর  বনরলন। এ প  বপক কর  লহরস বেরয় িলরলন,- ‘িরসা।’ 
. 
সিাই িসরলা। আজরক আ  মরন হয় এযাকারিবমক পড়াশুনা হরিনা। েশ্বরন  ত্াবত্বক আলাপ হরি। 
. 
বঠক ত্াই হরলা। মবেজু   হমান সযা  আেনানরক োাঁড় ক ারলা। িলরলন,- ‘তু্বমও িরলবেরল লসটা, না?’ 
. 
– ‘বি সযা ।’- আেনান উি  বেরলা। 

সযা  িলরলন,- ‘আলহামেুবলল্লাহ্’  অথব বক জারনা?’ 

আেনান মরন হয় একটু ভয় পারচ্ছ। লস লঢাাঁক বিলরত্ বিলরত্ িলরলা,- ‘বি সযা , আলহামেুবলল্লাহ্ অথব হরলা- সকল প্রশ্ংসা 
লকিবল আল্লাহ ।’ 

সযা  িলরলন,- ‘ সকল প্রশ্ংসা লকিবল আল্লাহ ।’ 

সযা  এই িাকযবট েু’িা  উচ্চা ণ ক রলন।এ প  আেনারন  বেরক ত্াবকরয় িলরলন,- ‘িরসা।’ 

আেনান িসরলা। এিা  সযা  ব ত্ারক োাঁড় ক ারলন। সযা  ব ত্া  কারে বজরজ্ঞস ক রলন,- ‘আচ্ছা, পৃবথিীরত্ চুব -িাকাবত্ 
আরে?’ 

ব ত্া িলরলা,- ‘আরে।’ 

– ‘খুন-খা াবি,  াহাজাবন, ধষবণ?’ 

— ‘বি,আরে।’ 

– ‘কথা বেরয় কথা না  াখা, মানুষরক ঠকারনা,ললাভ-লালসা এসি?’ 

– ‘বি, আরে।’ 

– ‘এগুরলা বক প্রশ্ংসারর্ািয?’ 

– ‘না।’ 

‘ত্াহরল মানুষ একবট ভারলা কাজ ক া  প  ত্া  সি প্রশ্ংসা র্বে আল্লাহ  হয়, মানুষ র্খন চুব -িাকাবত্ কর , ললাক ঠকায়, 
খুন-খা াবি কর ,ধষবণ কর , ত্খন সি মরন্দ  লিবিট আল্লাহরক লেওয়া হয়না লকরনা? উবন প্রশ্ংসা  ভাি পারিন, বকন্তু 
েূনবারম  ভাি বনরিন না, ত্া লকমন হরয় লিরলা না?’ 
. 
ব ত্া মাথা বনাঁচু কর  চুপ কর  আরে।সযা  িলরলন,- ‘এখারনই ধরমব  লভবিিাবজ। ইশ্ব  সি ভারলাটা িুরেন, বকন্তু মন্দটা লথরক 
বনরজরক গুবটরয় বনরয়রেন। আেরত্, ইশ্ব  িরল লকউ লনই।র্বে থাকরত্া, ত্াহরল বত্বন এ কম একরচাখা হরত্ন না। িান্দা  
ভারলা কারজ  লিবিটটা বনরজ বনরয় বনরিন, বকন্তু িান্দা  মন্দ কারজ  লিলায় িলরিন- ‘উহু, অইটা লথরক আবম পবিত্র। অইটা 
লত্ামা  ভাি।’ 
. 
সযার   কথা শুরন ক্লারশ্ লর্ ক’জন নাবিক আরে, ত্া া হাত্ ত্াবল লেওয়া শুরু ক রলা। সাবজরে  পারশ্ লর্ নাবিকটা িরসরে, 
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লস লত্া িরলই িসরলা,- 
. 
‘মবেজ সযা  হরলন আমারে  িাঙলা  লপ্লরটা।’ 

সযা  িরলই র্ারচ্ছন ধমব আ  স্রষ্টা  অসা ত্া বনরয়। 
– 

এিা  সাবজে োাঁড়ারলা। সযার   কথা  মারে লস িলরলা,- ‘সযা , সৃবষ্টকত্বা একরচাখা নন। বত্বন মানুরষ  ভারলা কারজ  লিবিট 
লনন না। বত্বন ত্রত্াটুকুই লনন, র্রত্াটুকু বত্বন পারিন।ইশ্ব  আরেন।’ 
. 
সযা  সাবজরে  বেরক একটু ভারলামরত্া ত্াকারলন।িলরলন,- ‘বশ্ও ?’ 

– ‘বি।’ 

– ‘ত্াহরল মানুরষ  মন্দ কারজ  জনয লক োয়ী?’ 

– ‘মানুষই োয়ী।- সাবজে িলরলা। 

– ‘ভারলা কারজ  জনয?’ 

– ‘ত্াও মানুষ।’ 

সযা  এিা  বচৎকা  কর  িলরলন,- ‘এোেবল, এটাই িলরত্ চাবচ্ছ। ভারলা/মন্দ এসি মানুরষ ই কাজ।রসা, এ  সি লিবিটই 
মানুরষ ।এখারন স্রষ্টা  লকান হাত্ লনই। লসা, বত্বন এখান লথরক না প্রশ্ংসা লপরত্ পার ন, না বত্ স্কা ।রসাজা কথায়, স্রষ্টা 
িলরত্ লকউই লনই।’ 
. 
ক্লারশ্ বপনপত্ন বন িত্া। সাবজে িলরলা,- ‘মানুরষ  ভারলা কারজ  জনয স্রষ্টা অিশ্যই প্রশ্ংসা পারিন, কা ন, মানুষরক স্রষ্টা 
ভারলা কাজ ক া  জনয েুবট হাত্ বেরয়রেন, ভারলা বজবনস লেখা  জনয েুবট লচাখ বেরয়রেন, বচিা ক া  জনয মবিষ্ক বেরয়রেন, 
েুবট পা বেরয়রেন। এসিবকেুই স্রষ্টা  োন।ত্াই ভারলা কারজ  জনয বত্বন অিশ্যই প্রশ্ংসা পারিন।’ 
. 
সযা  িলরলন,- ‘এই গুরলা বেরয় লত্া মানুষ খা াপ কাজও কর , ত্খন?’ 

– ‘এ  োয় স্রষ্টা  নয়।’ 

– ‘হা হা হা হা। তু্বম খুি মজা  মানুষ লেখবে।হা হা হা হা।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘সযা , স্রষ্টা মানুষরক একবট স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি বেরয়রেন।এটা বেরয় লস বনরজই বনরজ  কাজ বঠক কর  লনয়। লস 
বক ভারলা ক রি, না মন্দ।’ 
. 
সযা  বত্ স্কার   সুর  িলরলন, – ‘ধমবীয় বকত্ািাবে  কথা িাে োও,মযান। কাম টু েয পরয়ণ্ট এন্ড বি লবজকযাল।’ 
. 
সাবজে িলরলা, – ‘সযা , আবম বক উোহ ণ বেরয় লিাোরত্ পাব  িযাপা টা?’ 

– ‘অিশ্যই।’- সযা  িলরলন। 

সাবজে িলরত্ শুরু ক রলা- 
. 
‘ধরুন, খুি িভী  সাির  একবট জাহাজ িুরি লিরলা। ধরুন, লসটা িামুবিা িায়াঙ্গাল। এখন লকান িুিুব ই লসখারন িুি বেরয় 
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জাহারজ  মানুষগুরলারক উদ্ধা  ক রত্ পা রে না।িামুবিা িায়াঙ্গারল লত্া নয়ই। এই মূহুরত্ব ধরুন লসখারন আপনা  আবিভবাি 
ঘটরলা। আপবন সিাইরক িলরলন,- ‘আবম এমন একবট র্য িাবনরয় বেরত্ পাব , লর্টা িারয় লাবিরয় লর্রকান মানুষ খুি সহরজই 
িুরি র্াওয়া জাহারজ  মানুষগুরলারক উদ্ধা  ক রত্ পা রি।িুিুব   লকান কম েবত্ হরি না।’ 
. 
সযা  িলরলন,- ‘হুম, লত্া?’ 

– ‘ধরুন, আপবন র্যবট ত্ৎেণাৎ িানারলন, এিং একজন িুিুব  লসই র্য িারয় লাবিরয় সাির  লনরম পড়রলা িুরি র্াওয়া 
মানুষগুরলারক উদ্ধা  ক রত্।’ 

ক্লারশ্ ত্খন একেম বপনপত্ন বন িত্া। সিাই মুগ্ধ লশ্রাত্া।কার া লচারখ  পলকই লর্রনা পড়রেনা। 

সাবজে িরল লর্রত্ লািরলা- 
‘ধরুন, িুিুব টা িুি বেরয় িুরি র্াওয়া জাহারজ চরল লিরলা। লসখারন বিরয় লস লেখরলা, মানুষগুরলা হাাঁসপাশ্ ক রে।রস এরক 
এরক সিাইরক একবট কর  অবেরজরন  বসবলন্ডা  বেরয় বেরলা। এিং ত্ারে  একজন একজন কর  উদ্ধা  ক রত্ লািরলা।’ 

সযা  িলরলন,- ‘হুম।’ 

– ‘ধরুন, সি র্াত্রীরক উদ্ধা  ক া লশ্ষ।িাবক আরে মাত্র একজন। িুিুব টা র্খন লশ্ষ ললাকটারক উদ্ধা  ক রত্ লিরলা, ত্খন 
িুিুব টা লেখরলা- এই ললাকটারক লস আরি লথরকই বচরন।’ 

এত্টুকু িরল সাবজে সযার   কারে প্রশ্ন ক রলা,- ‘সযা , এ কম বক হরত্ পার না?’ 

সযা  িলরলন,- ‘অিশ্যই হরত্ পার । ললাকটা িুিুব   আত্মীয় িা পব বচত্ হরয় লর্রত্ই পার । অস্বাভাবিক বকেু নয়।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘বি। িুিুব টা ললাকটারক বচনরত্ পা রলা। লস লেখরলা,- এটা হরচ্ছ ত্া  চ ম শ্ত্রু।এই ললারক  সারথ ত্া  
েীঘব বেরন  বির াধ চলরে।এ কম হরত্ পার না,সযা ? 

– ‘হযাাঁ, হরত্ পার ।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘ধরুন, িুিুব   মরধয িযবিিত্ বহংসারিাধ লজরি উঠরলা।রস শ্ত্রুত্ািশ্ঃত্ বঠক ক রলা লর্, এই ললাকটারক লস 
িাাঁচারিনা। কা ন, ললাকটা ত্া  েীঘববেরন  শ্ত্রু। লস একটা চ ম সুরর্াি লপরলা এিং প্রবত্রশ্াধ প ায়ন হরয় উঠরলা। ধরুন, 
িুিুব  অই ললাকটারক অবেরজরন  বসবলন্ডা  লত্া বেরলাই না, উরটা উরঠ আসা  সময় ললাকটারক লপরট একটা লজার  লাবথ 
বেরয় আসরলা।’ 
. 
ক্লারশ্ ত্খনও বপনপত্ন বন িত্া। সিাই সাবজরে  বেরক একেৃরষ্ট ত্াবকরয় আরে। 
. 
সযা  িলরলন,- ‘লত্া, ত্ারত্ বক প্রমান হয়,সাবজে?’ 
. 
সাবজে সযার   বেরক বে রলা। বের  িলরলা,- ‘Let me finish my beloved sir….’ 

– ‘Okey, you are permitted. carry on’- সযা  িলরলন। 

সাবজে এিা  সযা রক প্রশ্ন ক রলা,- ‘সযা , িলুন লত্া, এই লর্, এত্গুরলা িুরি র্াওয়া ললাকরক িুিুব টা উদ্ধা  কর  আনরলা, 
এ  জনয আপবন বক লকান লিবিট পারিন?’ 
. 
সযা  িলরলন,- ‘অিশ্যই আবম লিবিট পারিা। কা ন, আবম র্বে অই বিরশ্ষ র্যবট না িাবনরয় বেত্াম, ত্াহরল লত্া এই 
ললাকগুরলা  লকউই িাাঁচরত্া না।’ 
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. 
সাবজে িলরলা,- ‘একেম বঠক সযা । আপবন অিশ্যই এ জনয লিবিট পারিন।বকন্তু, আমা  প িত্বী প্রশ্ন হরচ্ছ- ‘িুিুব টা 
সিাইরক উদ্ধা  ক রলও, একজন ললাকরক লস শ্ত্রুত্া িশ্ঃত্ উদ্ধা  না কর  মৃতু্যকূরপ লেরল ল রখ এরসরে। আসা  সময় ত্া  
লপরট একবট লজার  লাবথও বেরয় এরসরে। বঠক?’ 
. 
– ‘হুম।’ 

– ‘এখন সযা , িুিুব   এরহন অনযারয়  জনয বক আপবন োয়ী হরিন? িুিুব   এই অনযারয়  ভািটা বক সমানভারি আপবনও 
ভাি কর  লনরিন?’ 
. 
সযা  িলরলন,- ‘অিশ্যই না। ও  লোরষ  ভাি আবম লকরনা লনরিা? আবম লত্া ত্ারক এ কম অনযায় কাজ ক রত্ িবলবন।রসটা 
লস বনরজ কর রে।সুত্ াং, এ  পুর া োয় ত্া ।’ 
. 
সাবজে এিা  হাসরলা। লহরস লস িলরলা,- ‘সযা , বঠক একইভারি, আল্লাহ ত্া’য়ালা মানুষরক সৃবষ্ট কর রেন ভারলা কাজ ক া  
জনয। আপবন লর্ কম িুিুব রক একটা বিরশ্ষ র্য িাবনরয় বেরয়রেন, লস কম সৃবষ্টকত্বাও মানুষরক অনুগ্রহ কর  
হাত্,পা,লচাখ,নাক,কান,মুখ,মবিষ্ক এসি বেরয় বেরয়রেন। সারথ বেরয়রেন একবট স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি।এখন এসি িযিহা  কর  লস 
র্বে লকান ভারলা কাজ কর , ত্া  লিবিট স্রষ্টাও পারিন, লর্ কম বিরশ্ষ র্যবট িাবনরয় আপবন লিবিট পারচ্ছন।আিা , লস র্বে 
এগুরলা িযিহা  কর  লকান খা াপ কাজ কর , িবহবত্ কাজ কর , ত্াহরল এ  োয়ভা  স্রষ্টা লনরিন না।রর্ কম, িুিুব   অই 
অনযারয়  োয় আপনা  উপ  িত্বায় না। আবম বক লিাোরত্ লপর বে,সযা ?’ 
. 
ক্লারশ্ এত্েণ ধর  বপনপত্ন বন িত্া বি াজ ক বেরলা। এিা  ক্লারশ্  সকল আবিরক া বমরল একসারথ লজার  লজার  হাত্ 
ত্াবল লেওয়া শুরু ক রলা। 
. 
সযার   জিারি  আশ্ায় সাবজে সযার   বেরক ত্াবকরয় আরে। সযা  িলরলন,- ‘হুম। আই িট েয পরয়ণ্ট।’- এই িরল সযা  
লসবেরন  মরত্া ক্লাশ্ লশ্ষ কর  চরল র্ান। 
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১২  
ইহুবে া বক আসরলই উজাই  (Ezra) -লক আল্লাহ  পুত্র িরল বিশ্বাস কর ?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন: ইহুবে া (Jews) সমূ্পণবরূরপ এরকশ্ব িােী থাকা সরত্ত্বও কু আন বকরস  বভবিরত্ োবি কর  ত্া া িহু 

ঈশ্বর  বিশ্বাসী (Quran 9:30)? 
  

 উি ঃ আল কু আরন িলা হরয়রেঃ 

 
قَاتَلَُهُماللَُّهُۚ َوقَالَتِاْليَُهودُُعَزْيٌراْبنُاللَِّهَوقَالَتِالنَّ 

يَُضاِهئُونَقَْوََللَِّذينََكفَُرواِمنَقْبلُُۚ ِلَكقَْولُُهمبِأَْفَواِهِهْم 
ذَٰ أَنَّٰىيُْؤفَُكونَ َصاَرىاْلَمِسيُحاْبنُاللَِّه   

অথবঃ ইহুেী া িরল “উজাই  আল্লাহ  পুত্র” এিং বিষ্টান া িরল “মাসীহ[ঈসা(আ)/বর্শু] আল্লাহ  পুত্র”। এ হরচ্ছ ত্ারে  মুরখ  

কথা। ও া লত্া ত্ারে  মত্ই কথা িরল র্া া ত্ারে  পূরিব কাবে  হরয়রে। আল্লাহ এরে  ধ্বংস করুন, এ া লকান উরটা পরথ 

চরল র্ারচ্ছ! 10 

 

ইহুবে ত্থা ইস্রারয়ল জাবত্  ইবত্হাস িহু ঈশ্বর   উপাসনা ও মূবত্বপুজা ো া পব পূণব। ত্ারে  বনরজরে  ধমবগ্রন্থই এ  সােয 

লেয়।  

নিী মুসা(আ)[prophet Moses] ইস্রারয়লীয়রে  লেরড় তু্  পাহারড় র্াওয়ামাত্রই ত্া া িরু  িােুর   মূবত্বপুজা শুরু কর বেল। 

এ জনয ঈশ্বর   শ্াবিরত্ ত্ারে  িহু ললাক বনহত্ হয়। 11 লশ্ষ পর্বি মুসা(আ) ত্াাঁরে রক আিা  মূবত্বপুজা লথরক লে ান। 

ইহুবেরে  বকত্ািমরত্ ত্ারে  একজন নিী সুলাইমান(আ)[Solomon] স্বয়ং লশ্ষ িয়রস মূবত্বপুজক হরয় র্ান এিং লেি-রেিী  

মবন্দ  িানান! 12 (নাউরু্বিল্লাহ) 

 

নিী োউে(আ)[David] এিং সুলাইমান(আ)[Solomon] এ  প  প ই ইস্রারয়লীয়রে   াজয ২ভারি ভাি হরয় র্ায়, 

ইহুো(Judah/Southern Kingdom) এিং ইস্রারয়ল(Northern Kingdom) এই েুই  ারজয। প্রথরম ইস্রারয়ল  ারজয  

মানুরষ া মূবত্বপুজা শুরু কর , েরল ঐশ্বব ক শ্াবি আরস, আবসব য়া সাম্রাজয ত্ারে  আিমণ কর  োরস পব ণত্ কর । পর  

ইহুো  ারজয  ললারক া মূবত্বপুজায় বলপ্ত হয় এিং িযাবিরলাবনয়ান া ত্ারে  আিমন কর  োরস পব ণত্ কর । লসসি এলাকায় 

নিীরে  োওয়ারত্ ইহুবে া আিা  একত্মিােী ধরমব বের  আরস। পর  পা সযসম্রাট সাই াস(Cyrus) ইহুবেরে  মুি কর ন এিং 

আিা  বেবলবিরন লর্রত্ লেন। িাইরিরল  পু াত্ন বনয়রম (Old Testament) এ  প্রায় অরধবক অংশ্ জুরড় এইসি ইবত্হাস 

অরনক বিিাব ত্ িণবণা ক া আরে। 

                                            
10  আল কু আন, ত্াওিাহ ৯:৩০ 
11  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এ  র্াত্রাপুিক(Exodus) ৩২:১-৯ দ্রষ্টিয 
12  িাইরিল, ১  াজািলী(1 Kings) ১১:১-১০ দ্রষ্টিয 
কু আন এই জাত্ীয় কথা অস্বীকা  কর ; কু আন অনুর্ায়ী লকান নিী পাপী বেরলন না; কু আন স াসব  িরল লর্ সুলাইমান(আ) কুে ী কর নবন। লেখুন 
িাকা াহ ২:১০২। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=232255910544130
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ইহুবেরে  মূবত্বপুজা ও িহু ঈশ্বর   উপাসনা  আর া অরনক বিি ণ িাইরিরল আরে—িায়াল লেিত্া  উপাসনাকা ী 

ইস্রারয়লীয়রে  ত্ারে  নিী কতৃ্বক হত্যা ক া  ঘটনা, 13 নিী বর্শ্াইয়(Isaiah) এ  রু্রি ইহুবেরে  মূবত্বপুজা এিং নিী কতৃ্বক 

ত্ারে  একত্বিারে(ইসলাম) বের  আসা  আহ্বান, 14 নিী ইয়া বময়া(বর্ বময়) কতৃ্বক লসসমরয়  মূবত্বপুজক ইহুবেরে  একত্বিারে 

বের  আসিা  আহ্বান, 15 নিী বহজবকল(বর্বহরষ্কল) এ  ঘটনা। 16  

 

ইহুবেরে  বনজ ধমবগ্রন্থ এ িযাপার  র্া িরল ত্া  একটা উোহ ণঃ— 

 

“মািুে ত্াাঁ  সমি নিী ও েশ্বকরে  মধয বেরয় ইস াইল ও এহুোরক এই িরল সািধান কর বেরলন, “লত্াম া লত্ামারে  খা াপ 

পথ লথরক লের া এিং সমি শ্ ীয়ত্ র্া আবম লত্ামারে  পূিবপুরুষরে  পালরন  জনয বেরয়বেলাম আ  আমা  লিালামরে , 

অথবাৎ নিীরে  মধয বেরয় লত্ামারে  জাবনরয়বেলাম লত্াম া লসই অনুসার  আমা  সমি হুকুম ও বনয়ম পালন ক ।” বকন্তু ত্া া 

লসই কথায় কান লেয় বন। ত্ারে  পূিবপুরুরষ া র্া া ত্ারে  মািুে আল্লাহ্   উপ  ভ সা ক ত্ না, ত্ারে  মত্ই ত্া া 

একগুাঁরয়বম ক ত্। 

 ত্া া ত্াাঁ  সি বনয়ম, ত্ারে  পূিবপুরুষরে  জনয স্থাপন ক া ত্াাঁ  িযিস্থা এিং ত্ারে  কারে ত্াাঁ  লেওয়া সািধান িাণী মানরত্ 

অস্বীকা  কর বেল। ত্া া অসা  মূবত্ব  পূজা কর  বনরজ াও অসা  হরয় পরড়বেল। মািুে র্ারে  মত্ চলরত্ িবন-ইস াইলরে  

বনরষধ কর বেরলন ত্া া ত্ারে  চা পারশ্  লসই জাবত্গুরলা  মত্ই চলত্। ত্া া ত্ারে  মািুে আল্লাহ্   সমি হুকুম ত্যাি কর  

বনরজরে  জনয োাঁরচ লেরল েু’টা িােুর   মূবত্ব এিং একটা আরশ্ া-খুাঁবট নত্ ী কর  বনরয়বেল। ত্া া আকারশ্  ত্া াগুরলা  

পূজা ক ত্ এিং িা’ল লেিত্া  লসিা ক ত্। 

 বনরজ  লেরলরমরয়রে  ত্া া আগুরন পুবড়রয় িবল বেত্। ত্া া লিাণাপড়া  ও লেণ লেরখ ভবিষযরত্  কথা িলিা  অভযাস 

ক ত্ এিং মািুরে  লচারখ র্া খা াপ লসই সি কাজ ক িা  জনয বনরজরে  বিবকরয় বেরয় মািুেরক  াবিরয় তু্রলবেল। 

 কারজই ইস াইরল  ললাকরে  উপ  মািুে  াি হরয় ত্াাঁ  সামরন লথরক ত্াাঁরে  েূ  কর  বেরলন। িাকী বেল লকিল এহুো-

লিাষ্ঠী, 

 বকন্তু এহুো-রিাষ্ঠীও ত্ারে  মািুে আল্লাহ্   হুকুম মত্ না চরল ইস াইল র্া ক ত্ ত্া াও ত্া-ই ক রত্ লািল। 

 লসইজনয মািুে সমি িবন-ইস াইলরে ই িাবত্ল কর  বেরলন। বত্বন ত্ারে  করষ্ট লেলরলন এিং লুরট ারে  হারত্ তু্রল 

বেরলন, আ  লশ্রষ বনরজ  সামরন লথরক ত্ারে  েূ  কর  বেরলন।” 17 

 

ইহুবে ত্থা ইস্রারয়ল জাবত্  বনজ ধমবগ্রন্থই সােয বেরচ্ছ লর্ ত্ারে  ইবত্হাস লপৌিবলকত্া আ  িহু লেিত্া  পুজায় ভ া। কারজই 

চট কর  নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সমরয় “ইহুবে া সমূ্পণবরূরপ এরকশ্ব িােী বেল” িরল লেওয়াটা একটু কবঠন নিবক। 

                                            
13  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এ  ২  াজািলী(2 Kings) ১০ম অধযায় দ্রষ্টিয 
14  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এ  িাইরিল, বর্শ্াইয়(Isaiah)  ২:৫-৯ দ্রষ্টিয 
15  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এ  বর্ বময়(Jeremiah) ৩২:২৮-৩৫ দ্রষ্টিয 
16  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এ  বর্বহরষ্কল(Ezekiel) ২০:৩১ দ্রষ্টিয 
17  িাইরিল,২ িােশ্াহনামা/২  াজািলী(2 Kings) ১৭:১৩-২০ (বকত্ািুল লমাকােস অনুিাে) 
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চলুন এখন আম া লেবখ আম া লকান লপ্রোপরট িা লকান ঘটনা  লপ্রবেরত্ আরলাচয আয়াত্বট[সু া ত্াওিাহ ৯:৩০] নাবজল 

হরয়বেল। 

 

সাল্লাম ইিন বমশ্কাম, নু’মান ইিন আওো, শ্াস ইিন কায়স ও মারলক ইিনুস সাইে  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে এরস িলল, 

আম া বকভারি আপনা  অনুস ণ ক রত্ পাব , অথচ আপবন আমারে  বকিলা ত্যাি কর রেন, আপবন উজাই রক আল্লাহ  পুত্র 

িরল লমরন লনন না? ত্খন আল্লাহ ত্াআ’লা এ আয়াত্ নাবজল কর ন। 18 

 

সুত্ াং আম া ঐবত্হাবসক বিি ণ পাবচ্ছ লর্ ইহুবে া আসরলই উজাই রক আল্লাহ  পুত্র িলত্। 

 

সু া ত্াওিাহ এ  ৩০নং আয়ারত্  ত্ােবসর  ইমাম কু তু্িী( ) িরলনঃ “  “ইহুেী া িরল” এই কথাবট একবট সাধা ণ লেরত্র 

িযিহৃত্ হরয়রে র্বেও এ  মারন সুবনবেবষ্ট, কা ণ সি ইহুবে এমনবট[উজাই  আল্লাহ  পুত্র]  িলত্ না। এটা লত্া আল্লাহ  ঐ 

িিরিয  মত্ “র্ারে রক ললারক া িরলরে লর্, ...” (আবল ইম ান ৩:১৭৩) অথচ সি ললাক ত্া িরলবন। ” 19 িলা হয়ঃ 

ইহুেীরে  লথরক র্া িবণবত্ হরয়রে ত্া  িিা হরচ্ছ - সাল্লাম ইিন বমশ্কাম, নু’মান বিন আিু আওো, শ্াস ইিন কায়স ও 

মারলক ইিনুস সাইে। ত্া া এটা [অথবাৎ উজাই  আল্লাহ  পুত্র] নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরলবেল। আন-নাক্বাশ্ িরলনঃ ইহুবেরে  মরধয 

এরূপ িরল থারক এমন লকউ অিবশ্ষ্ট লনই, ি ং ত্া া বিলুপ্ত হরয় বিরয়রে। বকন্তু, র্খন লকান একজন এবট িরল, ত্খন ত্া  

বেরক মরনারর্াি বনিদ্ধ ক া হয় র্ত্েন না িিরিয  কের্বত্া পুর া লিাষ্ঠী  উপ  আর াপ হয়। লর্রহতু্ ত্ারে  মারে িিা  

খযাবত্-প্রবসবদ্ধ  রয়রে। লকননা খযাবত্মান-প্রবসদ্ধ িযাবিরে  কথা সিসময়ই ললাকরে  মারে প্রচবলত্-প্রখযাত্ হয় এিং এরক 

িযিহা  কর  রু্বি-প্রমাণ লেয়া হয়। সুত্ াং এখান লথরকই এবট (িলা) শুদ্ধ হরচ্ছ লর্, "লিাষ্ঠী ত্া  খযাবত্মান িযাবিরে  

(অনুরূপ) কথা িরল থারক"। 

ইমাম শ্াওকানী( ) এ  োত্হুল কাবের ও অনুরূপ মত্ িযি ক া হরয়রে। 

 

বজ. বি. বনউিাই ত্াাঁ  “আ বহস্ট্ব  অে েয বজউস অে এ াবিয়া” গ্ররন্থ উরল্লখ কর রেন, “আম া সহরজই ধ রত্ পাব  লর্ 

বহজারজ [মো-মেীনা] ইহুবে া, র্া া বকনা সুস্পষ্টভারিই লমা াকািা  সারথ সংবেষ্ট বিবভন্ন ম বম ভািধা ায় আিাি বেল, 

উজাই রক লসই স্থান বেরয়বেল। এ  কা ণ বেল ত্া  বকত্ারি  অনুিারে  বিি ণ, ত্া  ধাবমবকত্া। এিং বিরশ্ষত্, ঈশ্বর   

অনুরলখক বহসারি ত্ারক হরনাক(Enoch) এ  সারথ তু্লনা ক া হত্। এ ো া ঈশ্বর   পুত্ররে  একজনরকও লিাোয়।এিং 

বনঃসরন্দরহ বত্বন ধমবীয় লনত্ারে  সকল নিবশ্ষ্টয িহন ক রত্ন(কু আন ৯:৩১এ িবণবত্ ‘আহিা ’), র্ারক ইহুবে া িন্দনা ক ত্।” 
20 

                                            
18  ত্ািা ী, বস াত্ ইিন বহশ্াম ১/৫৭০ 
19  সু া আবল ইম ারন  ১৭৩ নং আয়াত্—“র্ারে রক ললারক া িরলরে লর্, লত্ামারে  সারথ লমাকারিলা ক া  জনয ললারক া সমারিশ্ কর রে িহু সাজ-
স িাম; ত্ারে  ভয় ক । ...” -- এ আয়ারত্ ‘ললারক া’ কথাবট িযিহা  হরয়রে। বকন্তু এখারন এ ো া আ রি  সকল ললাকরক লিাোরনা হয়বন ি ং অল্প 
বকেু মুনাবেরক  কথা িলা হরয়রে। 
20  G. D. Newby, A History Of The Jews Of Arabia, 1988, University Of South Carolina Press, p. 61 
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ইমাম কু তু্িী( ) ও ইমাম শ্াওকানী( ) এ  ত্ােবস  লথরক আম া িুেরত্ পা বে লর্ আরলাচয আয়ারত্ সকল ইহুবে সম্পরকব 

এটা িলা হয়বন লর্ ত্া া উজাই রক আল্লাহ  পুত্র োবি কর । িত্বমানকারলও ইহুবে বেকবাগুরলা  মরধয এমন বিশ্বাস লেখরত্ 

পাওয়া র্ায় না। ত্রি বিবভন্ন ঐবত্হাবসক বিি ণ লথরক আম া বনবিত্ হরত্ পাব  লর্ নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সমরয় আ রি  

ইহুবে া[র্া া বেল ইরয়রমনী(Yemenite) েলীয় ইহুবে] উজাই রক আল্লাহ  পুু্ত্র িরল অবভহীত্ ক ত্। ইহুবেরে  িহু ঈশ্বর   

উপাসনা  ইবত্হাস, ঐবত্হাবসক বিি ণ ইত্যাবে উরপো কর  র্া া এ পর ও কু আনরক প্রশ্নবিদ্ধ ক রত্ চান, ত্ারে  উরেযরশ্য 

িলি—লস সময়কা  স্থানীয় ইহুবেরে  এমন গুরুত্বপূণব একবট ধমবীয় বিশ্বারস  িযাপার  র্বে কু আন আসরলই মা াত্মক ভুল 

লকান ত্থয বেত্, ত্াহরল মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  অরনক সাহািী ই লসটা লচারখ পড়ত্। মেীনািাসী সাহািীরে  ইহুবেরে  ধমবীয় বিশ্বাস 

খুি ভারলা কর ই জানা বেল লকননা মেীনায় ত্খন প্রচু  ইহুবে িাস ক ত্। কু আন র্বে সবত্যই ইহুবেরে  বিশ্বারস  িযাপার  

এমন ভুল ত্থয বেত্, ত্াহরল সাহািী া িুেরত্ন লর্ কু আন বমথযা। ত্াহরল ত্াাঁরে  অরনরকই ইসলাম ত্যাি ক রত্ন। বকন্তু ত্াাঁ া 

আরেৌ এমন বকেু কর নবন। ি ং নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ও কু আরন  উপ  বিশ্বারস অটল বেরলন। এ লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাণ 

হয় লর্ কু আন লমারটও লকান ভুল ত্থয লেয়বন এিং ইসলামবির াধীরে  অবভরর্ারি  লকান সত্যত্া লনই। 
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১৩ 
কু আন বক সূরর্ব  পাবন  বনরচ িুরি র্াওয়া  কথা িরল?’  
-আব ে আজাে 

 

সাবজরে  খুি মন খা াপ।আবম রুরম ঢুরক লেখলাম লস ত্া  খারট  উপ  শ্িমুখ কর  িরস আরে। 

আবম িললাম,- ‘ক্লাশ্ লথরক করি এবল?’ 

লস লকান উি  বেরলা না। আবম কাাঁধ লথরক সারড় েশ্ লকবজ ওজরন  িযািবট নাবমরয়  াখলাম লটবিরল  উপ । ত্া  বেরক 
বের  িললাম,- ‘বক হরয়রে ল ? মুরখ  অিস্থা লত্া লনপচুরন  উপগ্রহ িাইটরন  মরত্া কর  ল রখবেস।’ 

লস িলরলা,- ‘িাইটন লেখরত্ বক  কম?’ 

– ‘আবম শুরনবে িাইটন লেখরত্ নাবক িাঙলা পাাঁরচ  মরত্া।’ 
আবম জাবন, সাবজে এেুবন একটা লোটখারটা ললকচা  শুরু ক রি। লস আমারক িাইটরন  অিস্থান, আকা -আকৃবত্, িাইটরন  
ভূ-পৃরষ্ট নাইরিারজন, কািবন িাই অোইরি  পব মাণ, সূর্ব আ  লনপচুন লথরক িাইটরন  েূ ত্ব করত্া- ত্া  র্থার্থ বিি ণ এিং 
ত্থযাবে বেরয় প্রমান কর  লেখারি লর্, িাইটন লেখরত্ লমারটও িাঙলা পাাঁরচ  মরত্া নয়। 
. 
এই মূহুরত্ব ত্া  ললকচা  িা িকিকাবন, লকানটাই লশ্ানা  আমা  ইরচ্ছ লনই।ত্াই, লর্ কর ই লহাক, ত্ারক দ্রুত্ থাবমরয় বেরত্ 
হরি। আবম আিা  িললাম,- ‘ক্লারশ্ বিরয়বেবল?’ 
– ‘হু’ 
– ‘লকান সমসযা হরয়রে নাবক? মন খা াপ? ‘ 
. 
লস আিা  চুপ লমর  লিরলা।এই হরলা একটা সমসযা।সাবজে লর্টা িলরত্ চাইরি না, পৃবথিী র্বে ওলট-পালট হরয়ও র্ায়, ত্িু 
লস মুখ খুরল লসটা কাউরক িলরি না। 
. 
লস িলরলা,- ‘বকরচরন র্া। ভাত্ িবসরয়বে। লেরখ আয় বক অিস্থা।’ 
আবম আকাশ্ লথরক পড়া  মরত্া কর  িললাম,- ‘ভাত্ িবসরয়বেস মারন? িুয়া আরস বন?’ 
– ‘না।’ 
– ‘লকরনা?’ 
– ‘অসুস্থ িলরলা।’ 
– ‘ত্াহরল আজ খারিা বক?’ 
. 
সাবজে জানালা বেরয় িাইর  ত্াকারলা।রসবেরক ত্াবকরয়ই িলরলা,- ‘ভাত্ িবসরয়বে। করল র্রথষ্ট পব মারণ পাবন আরে। পাবন 
বেরয় ভাত্ বিলা হরি।’ 
বসব য়াস সময়গুরলারত্ও ত্া  এ কম  বসকত্া আমা  এরকিার ই ভারলা লারি না। 
. 
অিত্যা বকরচরন  বেরক হাাঁটা ধ লাম। 
লর্টা লভরিবে বঠক লসটা নয়।ভাত্ িসারনা  পাশ্াপাবশ্ লস বিম লসদ্ধ কর  ল রখরে।আমা  লপেন লপেন সাবজেও আসরলা। 
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এরস ভাত্ নাবমরয় কড়াইরত্ লত্ল, লত্রল বকেু লপাঁয়াজ কুাঁবচ, হালকা গুরড়া মব চ, এক বচমবট নুন বেরয় বকেুেণ নাড়াচাড়া কর , 
ত্ারত্ বিম েুরটা লেরড় বেরলা। পারশ্ আবম পর্বরিেরক  মরত্া োাঁবড়রয় োাঁবড়রয় সি লেখবে। মরন হরচ্ছ, সাবজে লকান  ান্না 
প্রবত্রর্াবিত্া  প্রবত্রর্াবি, আ  আবম বচে জাবষ্টস।  
. 
অল্প বকেুেণ পর ই বিম েুরটা  িণব লালরচ হরয় উঠরলা। মােরক হালকা ভাাঁজরল লর্ কম লেখায়, লস কম। সুন্দ  একবট লপাাঁড়া 
িন্ধও লিব রয়রে। 
আবম মুচবক লহরস িললাম,- ‘খারমাখা িুয়া ল রখ এত্গুরলা টাকা অপচয় কব  প্রবত্মারস। অথচ, ভুিন বিখযাত্ িুয়া আমা  রুরমই 
আরে। হা হা হা।’ 
. 
সাবজে আমা  বেরক বের  আমা  কান মরল বেরয় িলরলা,- ‘সাহস লত্া কম না লত্া ? আমারক িুয়া িবলস?’ 
আবম িললাম,- ‘ওই লেখ, পুাঁরড় র্ারচ্ছ।’ 
সাবজে লসবেরক বে রত্ই আবম বেলাম এক লভাাঁ লেৌঁড়! 
– 

লিাসল লসর , নামাজ পরড়, লখরয়-রেরয় উঠলাম। রুবটন অনুর্ায়ী, সাবজে এখন ঘুরমারি।  ারত্  লর্ িাড়বত্ অংশ্টা লস িই 
পরড় কাটায়, লসটা েুপু  লিলা ঘুবমরয় পুবষরয় লনয়। 
. 
আমা  আজরক কাজ লনই। চাইরলই ঘু রত্ লির ারত্ পাব ।বকন্তু িাইর  র্া ল াে! সাহস হবচ্ছরলা না। 
এ মরধযই সাবজে ঘুবমরয় পরড়রে। 
বকন্তু আমা  মরন  মরধয একবট কচকচাবন  রয় লিরলা। সাবজেরক এ কম মন খা াপ অিস্থায় আবম আরি কখরনা লেবখ বন। 
লকন ত্া  মন খা াপ লস িযাপার  জানরত্ না পা রল শ্াবি পাবচ্ছ না। বকন্তু সাবজেরক বজরজ্ঞস কর  লাভ লনই। লস লকানবেনও 
িলরি না।ভািবে বক ক া র্ায়? 
. 
ত্খন মরন পড়রলা ত্া  লসই বিখযাত্ (আমা  মরত্) িারয়ব টা  কথা, লর্টারত্ লস ত্া  জীিরন  সি গুরুত্বপূণব ঘটনাগুরলা হুিহু 
বলরখ  ারখ।আজরক ত্া  মন খা ারপ  িযাপা বটও বনিয় লস তু্রল ল রখরে। 
ত্া  লটবিরল  ড্রয়া  খুরল ত্া  িারয়ব টা বনরয় উটারত্ লািলাম। 
মাোমাবেরত্ এরস লপরয় লিলাম মূল ঘটনাটা।রর্ কম ললখা আরে, লসভারিই তু্রল ধ বে- 
. 
০৭/০৫/১৪ 
‘মবেজু   হমান সযা । এই ভদ্ররলাক ক্লারশ্ আমারক উনা  শ্ত্রু মরন কর ন। বঠক শ্ত্রু না, প্রবত্েন্দ্বী িলা র্ায়। 
আমারক বনরয় উনা  সমসযা হরলা- উবন উটাপাটা কথািাত্বা িরল, ক্লারশ্  লেরল-রমরয়রে  মরন ধমব, ধমবীয় বকত্াি, আল্লাহ, 
 াসূল ইত্যাবে 
বনরয় সরন্দহ ঢুবকরয় লেিা  লচষ্টা কর ন।বকন্তু, আবম প্রবত্িা ই উনা  এরহন কারজ  প্রবত্িাে কব ।উনা  রু্বি  িীপব রত্ রু্বি 
বেই। এমনও হরয়রে, রু্বিরত্ আমা  কারে প াবজত্ হরয় উবন ক্লাশ্ লথরকও চরল বিরয়বেরলন করয়কিা । 
. 
এই কা রন এই িামপবন্থ ললাকটা আমারক উনা  চেুশূ্ল মরন কর ন। 
লস র্াকরি! আজরক  কথা িবল। 
. 
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আজরক ক্লারশ্ এরসই ভদ্ররলাক আমারক খুাঁরজ লি  ক রলন। িুেরত্ লপর বে, নতু্ন লকান উবেলা খুাঁরজ লপরয়রে আমারক ঘারয়ল 
ক া । 
ক্লারশ্ আসা  আরি মরন হয় পান লখরয়বেরলন। লঠাাঁরট  এক লকাণায় চুন ললরি আরে। 
. 
আমারক োাঁড় কব রয় িড় িড় লচাখ কর  িলরলন,- ‘িািা আইনষ্টাইন, বক খি ?’ 
. 
ভদ্ররলাক আমারক ত্াবচ্ছলয কর  ‘আইনষ্টাইন’ িরল িারকন। আমারক আইনষ্টাইন িাকরত্ লেরখ উনা  অনয শ্াির েিৃন্দিণ 
হাসাহাবস শুরু ক রলা। 
. 
আবম বকেু না িরল চুপ কর  আবে। বত্বন আিা  িলরলন,- ‘লশ্ান িািা আইনষ্টাইন, তু্বম লত্া অরনক বিজ্ঞান জারনা, িরলা লত্া 
লেবখ, সূর্ব বক পাবনরত্ িুরি র্ায়?’ 
. 
ক্লাশ্ বিবমত্ হরয় লিরলা। সিাই চুপচাপ। 
আবম মাথা তু্রল সযার   বেরক ত্াকালাম। িললাম,- ‘বি না সযা । সূর্ব কখরনাই পাবনরত্ িুরি না।’ 
সযা  অিাক হওয়া  ভবঙ্গরত্ িলরলন,- ‘ িুরি না? বঠক লত্া?’ 
– ‘বি সযা ।’ 
– ‘ত্াহরল সূর্বাি আ  সূরর্বােয় লকন হয় িািা? বিজ্ঞান বক িরল?’ 
. 
আবম িললাম, – ‘সযা , সূর্বরক লকন্দ্র কর  পৃবথিী ঘুর ।সূর্বরক লকন্দ্র কর  লঘা া  সময়, পৃবথিী লিালারধব  লর্ অংশ্টা সূরর্ব  
বেরক মুখ কর  থারক, লস অংরশ্ ত্খন সূরর্বােয় হয়, বেন থারক। বঠক একইভারি, পৃবথিী লিালারধব  লর্ অংশ্টা ত্খন সূরর্ব  
িীপব ত্ বেরক মুখ কর  থারক, ত্ারত্ ত্খন সূর্বাি হয়,  াত্ নারম।আেরত্, সূর্বাি িা সূরর্বােয় িরল বকেু লনই।সূর্ব অিও র্ায় 
না। উবেত্ও হয়না। পৃবথিী  ঘূণবরন  কা রন আমারে  এমনবট মরন হয়।’ 
. 
সযা  িলরলন,- ‘িাহ! সুন্দ  িযাখযা।’ 
উবন আমা  বেরক েুাঁরক এরস িলরলন,- ‘ত্া িািা, এই িযাপা টা  উপ  লত্ামা  আস্থা আরে লত্া? সূর্ব পাবনরত্ িুরি-টুরি র্াওয়া 
লত্ বিশ্বাস-বটশ্বাস কর া বক?’ 

পুর া ক্লারশ্ ত্খনও বপনপত্ন বন িত্া। 
. 
আবম িললাম,- ‘না সযা । সূরর্ব  পাবনরত্ িুরি র্াওয়া-টাওয়া লত্ আবম বিশ্বাস কব না।’ 
এ প  সযা  িলরলন,- ‘লিশ্! ত্াহরল ধর  বনলাম, আজ লথরক তু্বম আ  লকা আরন বিশ্বাস কর া না।’ 
. 
সযার   কথা শুরন আবম খাবনকটা অিাক হলাম।পুর া ক্লাশ্ও সম্ভিত্ আমা  মরত্াই হত্িাক।সযা  মুচবক লহরস িলরলন,- 
‘লত্ামারে  ধমবীয় বকত্াি, লর্টারক আিা  বিজ্ঞানময় িরল োবি কর া লত্াম া, লসই লকা আরন আরে, সূর্ব নাবক পাবনরত্ িুরি 
র্ায়। হা হা হা।’ 
. 
আবম সযার   মুরখ  বেরক লচরয় আবে। সযা  িলরলন, – ‘বক বিশ্বাস হরচ্ছ না লত্া? োাঁড়াও, পরড় লশ্ানাই।’ 
. 
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এইটুক িরল সযা  লকা আরন  সূ া কাহারে  ৮৬ নাম্বা  আয়াত্বট পরড় লশ্ানারলন- 
. 
‘(চলরত্ চলরত্) এমবনভারি বত্বন (জুলকা নাঈন) সূরর্ব  অিিমরন  জায়িায় বিরয় লপৌঁেুরলন, লসখারন বিরয় বত্বন সূর্বরক 
(সাির  ) কারলা পাবনরত্ িুরি লর্রত্ লেখরলন।ত্া  পারশ্ বত্বন একবট জাবত্রকও (িাস ক রত্) লেখরলন, আবম িললাম, লহ 
জুলকা নাঈন! (এ া আপনা  অধীনি),আপবন ইচ্ছা ক রল (ত্ারে ) শ্াবি বেরত্ পার ন, অথিা ত্ারে  আপবন সেয়ভারিও 
গ্রহণ ক রত্ পার ন।’ 
. 
এ প  িলরলন,- ‘লেরখা, লত্ামারে  বিজ্ঞানময় ধমবীয় বকত্াি িলরে লর্, সূর্ব নাবক সাির   কারলা পাবনরত্ িুরি র্ায়। হা হা 
হা। বিজ্ঞানময় বকত্াি িরল কথা।’ 
. 
ক্লারশ্  লকউ লকউ, র্া া সযার   মরত্াই নাবিক, ত্া া লহা লহা কর  লহরস উঠরলা। আবম বকেুই িললাম না।চুপ কর  বেলাম।’ 
– 
এইটুকুই ললখা। আির্ব! সাবজে মবেজু   হমান নারম  এই ভদ্ররলারক  কথা  লকান প্রবত্িাে ক রলা না? লস লত্া এ কম 
কর  না সাধা ণত্। ত্াহরল বক…….? আমা  মরন নানা ধ রন  প্রশ্ন উাঁবকেুাঁবক বেরত্ লািরলা লসবেন। 
– 

এ  চা মাস পর   কথা। 
. 
হঠাৎ একবেন সন্ধযায় সাবজে আমারক এরস িলরলা,- ‘আিাবমকাল বিপাটবরমণ্ট লথরক টুযর  র্াবচ্ছ। তু্ইও সারথ র্াবচ্ছস।’ 
আবম িললাম, – ‘আবম? পািল নাবক? লত্ারে  বিপাটবরমন্ট টুযর  আবম বকভারি র্ারিা?’ 
. 
– ‘লস ভািনাটা আমা । তু্রক র্া িললাম, জাষ্ট ত্া শুরন র্া।’ 
. 
প বেন সকাল লিলা লিরুলাম।ত্া  লেন্ডরে  সারথ আমা  পব চয় কব রয় বেরলা সাবজে।সযার  াও আরেন। মবেজু   হমান 
নারম  ভদ্ররলাকবট  সারথও লেখা হরলা। বি াট লিাাঁেওয়ালা। এই ললারক  পূিবপুরুষ সম্ভিত্ বব্রবটশ্রে  বপয়রন  কাজ ক রত্া। 
. 
র্ারহাক, আম া র্াবচ্ছ িব শ্ারল  কুয়াকাটা। 
লপৌঁোরত্ পাো চা ঘণ্টা লািরলা। 
সা াবেন অরনক ঘু াঘুব  ক লাম। সযা গুরলারক লিশ্ িনু্ধিৎসল মরন হরলা। 
. 
ঘবড়রত্ সময় ত্খন পাাঁচটা লিরজ পাঁবচশ্ বমবনট। আম া সমুরদ্র  কাোকাবে লহারটরল আবে।আমারে  সারথ মবেজু   হমান 
সযা ও আরেন। 
. 
বত্বন সিা  উরেরশ্য িলরলন,- ‘িাইজ, বি ল বি! আম া এখন কুয়াকাটা  বিখযাত্ সূর্বাি লেখরিা।রত্াম া বনিয় জারনা, এবট 
েবেণ এবশ্য়া  একমাত্র সমুদ্র নসকত্, লর্খান লথরক সূরর্বােয় আ  সূর্বাি েুরটাই লেখা র্ায়।’ 
. 
আম া সিাই প্রস্তুত্ বেলাম আরি লথরকই। লিরুরত্ র্ারিা, বঠক ত্খবন সাবজে িরল িসরলা,- ‘সযা , আপবন সূর্বাি লেখরিন?’ 
. 
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সযা  িলরলন,- ‘Why not! How can I miss such an amazing moment?’ 
সাবজে িলরলা,- ‘সযা , আপবন বিজ্ঞারন  মানুষ হরয় খুি অবিজ্ঞাবনক কথা িলরেন। এমন একবট বজবনস আপবন বক কর  
লেখরিন িলরেন, লর্টা আেরত্ ঘরটই না।’ 
. 
এিা  আম া সিাই অিাক হলাম। লর্ র্া  লচয়া  লটরন িরস পড়লাম। সাবজে োাঁবড়রয় আরে। 
. 
সযা  কপারল  ভাাঁজ েীঘব কর  িলরলন,- ‘What do u want to mean?’ 
সাবজে হাসরলা। লহরস িলরলা,- ‘সযা , খুিই লসাজা। আপবন িলরেন, আপবন আমারে  বনরয় সূর্বাি লেখরিন। বকন্তু সযা  লেখুন, 
বিজ্ঞান িুরে এমন ললাক মাত্রই জারন, সূর্ব আসরল অি র্ায়না। পৃবথিী লিালারধব  লর্ অংশ্ সূরর্ব  িীপব ত্ মুরখ অিস্থান ক রত্ 
শুরু কর , লস অংশ্টা আরি আরি অন্ধকার  লোঁরয় র্ায় লকিল। বকন্তু সূর্ব ত্া  কেপরথই থারক।উরঠও না, িুরিও না। ত্াহরল 
সযা , সূর্বাি কথাটা লত্া ভুল, ত্াই না?’ 
. 
এিা  আবম িুরে লিবে আসল িযাপা । মজা লনওয়া  জনয অরপো ক বে। 
মবেজু   হমান নারম  ললাকটা এক াশ্ বি বি বনরয় িলরলা,- 

‘লেরখা সাবজে, সূর্ব লর্ উবেত্ হয়না আ  অি র্ায়না, ত্া আবম জাবন। বকন্তু, এখান লথরক োাঁড়ারল আমারে  বক মরন হয়? মরন 
হয়, সূর্বটা লর্রনা আরি আরি পাবন  বনরচ িুরি র্ারচ্ছ। এটাই আমারে  চমবচেু  সাধা ণ পর্বরিেণ েমত্া। ত্াই, আম া 
এটারক বসম্পবল, ‘সূর্বাি’ নাম বেরয়বে।িলা  সুবিরধ  জনযও এটারক ‘সূর্বাি’ িলাটা রু্বিরু্ি। 

লেরখা, র্বে আবম িলত্াম,- ‘লেরল া, একটুপ  পৃবথিী লিালারধব  লর্ অংরশ্ িাংলারেরশ্  অিস্থান, লস অংশ্টা সূরর্ব  বঠক 
িীপব ত্ বেরক মুখ বনরত্ চরলরে। ত্া মারন, এখারন এেুবন আাঁধা  ঘবনরয় সন্ধযা নামরি।আমারে  সামরন লথরক সূর্বটা লুবকরয় 
র্ারি।চরলা, আম া লসই েৃশ্যটা অিরলাকন কর  আবস’, আবম র্বে এ কম িলত্াম, িযাপা টা বঠক বিেঘুরট লশ্ানারত্া। ভাষা 
ত্া  মাধুর্বত্া হা ারত্া।শ্রুবত্মধু ত্া হা ারত্া। এখন আবম এক শ্রব্দই িুবেরয় বেরত্ পা বে আবম বক িলরত্ চাবচ্ছ, লসটা।’ 
. 
সাবজে মুচবক হাসরলা। লস িলরলা,- ‘সযা , আপবন একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিজ্ঞান পরড়ন, বিজ্ঞান পড়ান। আপবন আপনা  
সাধা ন চমবচেু বেরয় লেখরত্ পান লর্- সূর্বটা িুরি র্ারচ্ছ পাবন  বনরচ। এই িযাপা টারক আপবন সুন্দ  কর  লিাোরনা  জনয 
র্বে ‘সূর্বাি’ নাম বেরত্ পার ন, ত্াহরল সূ া কাহারে জুলকা নাঈন নারম  ললাকবট এ কম একবট সাি  পারড় এরস র্খন 
লেখরলা- সূর্বটা পাবন  বনরচ ত্বলরয় র্ারচ্ছ, লসই ঘটনারক র্বে আল্লাহ ত্া’য়ালা সিাইরক সহরজ িুোরনা  জনয, সহজরিাধয 
ক া  জনয, ভাষা  শ্রুবত্মধু ত্া ধর   াখা  জনয, কুবল লথরক মজু , মাবে লথরক কাবজ, ব্লিা  লথরক বিজ্ঞাবন,িািা  লথরক 
ইবিবনয়া , োত্র লথরক বশ্েক, সিাইরক সহরজ িুোরনা  জনয র্বে িরলন-  
. 
‘‘(চলরত্ চলরত্) এমবনভারি বত্বন (জুলকা নাঈন) র্খন সূরর্ব  অিিমরন  জায়িায় বিরয় লপৌঁেুরলন, লসখারন বিরয় বত্বন সূর্বরক 
(সাির  ) কারলা পাবনরত্ িুরি লর্রত্ লেখরলন’, 
. 
ত্খন লকরনা সযা  িযাপা টা অবিজ্ঞাবনক হরি? লকা ান িরলনা লর্, সূর্ব পাবন  বনরচ িুরি লিরে। লকা ান এখারন বঠক লসটাই 
িরলরে, লর্টা জুলকা নাঈন লেরখরে, এিং িুরেরে। আপবন আমারে  সূর্বাি লেখারিন িলরেন মারন এই না লর্- আপবন িলরত্ 
চারচ্ছন সূর্বটা আসরলই িুরি র্ায়।আপবন লসটাই লিাোরত্ চারচ্ছন, লর্টা আম া িাবহযকভারি লেবখ।ত্াহরল, একই িযাপা  
আপবন পা রল, লকা ান লকন পা রি না সযা ? 
. 
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আপনা া কথায় কথায় িরলন,- ‘The Sun rises in the east & sets in the west’ এগুলা নাবক Universal Truth.. 
বকভারি এগুরলা বচ িন সত্য হয় সযা , লর্খারন সূরর্ব  সারথ উঠা-িুিা  লকান সম্পকবই নাই? 

বকন্তু এগুরলা আপনারে  কারে অবিজ্ঞাবনক নয়। আপনা া কথায় কথায় সূরর্বােয়, সূর্বারি  কথা িরলন। অথচ, লসইম কথা 
লকা ান িলরলই আপনা া বচৎকা  কর  িরল উরঠন- লকা ান অবিজ্ঞাবনক। লকন সযা ?’ 
. 
সাবজে একনািারড় এত্সি কথা িরল লিরলা। সযার   মুখটা বকেুটা পানরস লেখা লিরলা। বত্বন িলরলন,- ‘েীঘব চা মাস ধর , 
এ কম সুরর্ারি  অরপো ক বেরল তু্বম, বম. আইনষ্টাইন?’ 
. 
আম া সিাই লহরস বেলাম। 
সাবজেও মুচবক হাসরলা। িড় অদু্ভত্ লস হাবস।। 
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১৪  
ভুবমকম্প আ  প্রিল ঘূবণবেড় হিা  মূল কা ণ বক কারে  িা অবিশ্বাসীরে  ভয়ভীবত্ 
প্রেশ্বন িা ত্ারে  বনধন ক া?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন: ভুবমকম্প আ  প্রিল ঘূবণবেড় হিা  মূল কা ণ বক কারে  িা অিশ্বাসীরে  ভয়ভীবত্ প্রেশ্বন িা ত্ারে  
বনধন ক া? (Quran 16:45, 29:37,17:68) ? ত্রি মুসবলম লেশ্গুরলারত্ এত্ ভুবমকম্প সংঘবটত্ হয় লকন? 
  
#উি ঃ  কু আন মাবজরে িলা হরয়রেঃ 
  
“র্া া কুচি কর , ত্া া বক এ বিষরয় ভয় কর  না লর্, আল্লাহ ত্ারে রক ভূিরভব বিলীন কর  লেরিন বকংিা ত্ারে  কারে এমন 
জায়িা লথরক আর্াি আসরি র্া ত্ারে  ধা ণাত্ীত্।”  
(কু আন, নাহল ১৬:৪৫) 
  
“ আবম মােইয়ানিাসীরে  প্রবত্ ত্ারে  ভাই শুআইিরক লপ্র ণ কর বে। লস িলল, লহ আমা  সম্প্রোয় লত্াম া আল্লাহ  ইিােত্ 
ক , লশ্ষ বেিরস  আশ্া  ারখা এিং পৃবথিীরত্ অনথব সৃবষ্ট কর া না। বকন্তু ত্া া ত্াাঁরক বমথযািােী িলল; অত্ঃপ  ত্া া 
ভূবমকম্প ো া আিাি হল এিং বনরজরে  িৃরহ উপু  হরয় পরড়  ইল।“ 
(কু আন, আনকািুত্ ২৯:৩৬-৩৭) 
  
“লত্াম া বক এ বিষরয় বনবিি  রয়ে লর্, বত্বন লত্ামারে রক স্থলভারি লকাথাও ভূিভবস্থ ক রিন না। অথিা লত্ামারে  উপ  
প্রি  িষবণকা ী ঘুবণবেড় লপ্র ণ ক রিন না, ত্খন লত্াম া বনরজরে  জরনয লকান কমববিধায়ক পারি না।” 
(কু আন, িনী ইস্রাঈল(ইস া) ১৭:৬৮) 
 

এখারন সু া নাহরল  ৪৫নং আয়ারত্ অবিশ্বাসীরে রক আল্লাহ  শ্াবি  িযাপার  সত্কব ক া হরচ্ছ। সু া আনকািুরত্  ৩৭নং 
আয়ারত্ একবট প্রাচীন জাবত্  কথা িলা হরচ্ছ র্া া ত্ারে  নিীরক বমথযা প্রবত্পন্ন ক া  জনয আল্লাহ  শ্াবি  সমু্মখীন 
হরয়বেল। সু া িনী ইস্রাঈরল  ৬৮ নং আয়ারত্ও অবিশ্বাসীরে রক আল্লাহ  শ্াবি  িযাপার  সত্কব ক া হরচ্ছ। 
  
আম া র্বে প্রসঙ্গসহ আরলাচয আয়াত্গুরলা পবড়, ত্াহরল লেখি লর্ এখারন লকান জায়িায় ভুবমকম্প, প্রিল ঘূবণবেড় ইত্যাবে  
মূল কা রণ  িযাপার  বকেুই িলা হয়বন। ি ং এই আয়াত্গুরলারত্ অনয প্রসরঙ্গ আরলাচনা ক া হরয়রে, ভুবমকম্প, প্রিল ঘূবণবেড় 
ইত্যাবে  কা ণ লত্া েূর   প্রসঙ্গ, এখারন ২বট আয়ারত্ অবিশ্বাসীরে রক আল্লাহ  শ্াবি  িযাপার  সত্কব ক া হরয়রে। আ  
অপ  আয়ারত্ একবট প্রাচীন জাবত্  ধ্বংরস  ইবত্হাস িণবণা ক া হরয়রে। ভুবমকম্প, প্রিল ঘূবণবেড় ইত্যাবে  মূল কা ণ 
কারে রে  বনধন ক া— এমন কথা এসি জায়িায় িলা হয়বন। িলা হরয়রে লর্ এগুরলা  ো া আল্লাহ মানুষরক শ্াবি বেরত্ 
পার ন।  
  
কু আরন  মূল প্রসঙ্গ লথরক েূর  সর  বিরয় সমূ্পণব বভন্ন আর কবট প্রসঙ্গ বনরয় এরস বমথযা অবভরর্াি নত্ব  ক া  একবট িলি 
উোহ ণ এবট।  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=233979043705150
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=233979043705150
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অবভরর্ািকা ী া প্রশ্ন তু্রলরেনঃ “ত্রি মুসবলম লেশ্গুরলারত্ এত্ ভুবমকম্প সংঘবটত্ হয় লকন?” 
  
১৯০০ সাল লথরক এই পর্বি র্ত্গুরলা শ্বিশ্ালী ভূবমকম্প হরয়রে ত্া  মরধয মুসবলম লেশ্ বেল মাত্র একবট, ইরন্দারনবশ্য়া! 
লেখুন- http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php 

  
লর্খারনই লটকটবনক লপ্লরট  সংঘষব হয়, লসখারনই ভুবমকম্প হয়। লসখারন মুসলমান থাকুক আ  না থাকুক, বকেুই র্ায় আরস 
না। আজরক র্বে সি মুসলমান লসখান লথরক সর  র্ায় এিং বহনু্দ া বিরয় লসখারন থাকা শুরু কর , ত্খন ভুবমকম্পটাও লসখান 
লথরক সর  র্ারি না। আল্লাহ ত্াাঁ  িানারনা মহাবিরশ্ব  বনয়ম, পোথব বিজ্ঞারন  আইন মুসবলমরে  জনয আলাো কর  নত্ব  কর ন 
বন। 
  
একটা বিষয় আপনারক মাথায়  াখরত্ হরি- আল্লাহ্ র্বে মুসবলম লেশ্গুরলারক সি কম প্রাকৃবত্ক েুরর্বাি লথরক িাাঁবচরয়  াখরত্ন 
ত্াহরল কা ও লকান সরন্দহ থাকরত্া না আল্লাহ  সম্পরকব। ত্খন আ  প ীো িরল বকেু থাকরত্া না। 
  
এ োড়া পবিত্র কু আন িা হাবেরস লমারটও এ কথা িলা হয়বন লর্ মুসবলমরে  েুবনয়া  জীিরন লকান প ীো ক া হরি না িা 
বিপে লেয়া হরি না। ি ং উরটাবটই কু আন ও হাবেরস িলা আরে। 
  
“ মানুষ বক মরন কর  লর্, ত্া া একথা িরলই অিযাহবত্ লপরয় র্ারি লর্, “আম া বিশ্বাস কব ”; এিং ত্ারে রক প ীো ক া 
হরি না? আবম ত্ারে রকও প ীো কর বে, র্া া ত্ারে  পূরিব বেল। আল্লাহ অিশ্যই লজরন লনরিন র্া া সত্যিােী এিং বনিয়ই 
লজরন লনরিন বমথুযকরে রক।” 
(কু আন, আনকািুত্ ২৯:২-৩) 
  
" এিং অিশ্যই আবম লত্ামারে রক প ীো ক ি বকেুটা ভয়, েুধা, মাল ও জারন  েবত্ ও েল-েসল বিনরষ্ট  মাধযরম। ত্রি 
সুসংিাে োও নধর্বযশ্ীলরে । র্খন ত্া া বিপরে পবত্ত্ হয়, ত্খন িরল – “বনিয়ই আম া সিাই আল্লাহ  জনয এিং আম া 
সিাই ত্াাঁ ই কারে বের  র্ারিা।” ত্া াই হরচ্ছ লস সমি ললাক, র্ারে  প্রবত্ আল্লাহ  অেু ি অনুগ্রহ ও  হমত্  রয়রে এিং 
এসি ললাকই সুপথপ্রাপ্ত। " 
(কু আন, িাকা াহ ২:১৫৫-১৫৭) 
  
েুবনয়া  জীিরন  কষ্ট ও েুরভবাি মুবমনরে  জনয চূড়ািভারি কলযাণ বনরয় আরস। 
  
"বনিয় করষ্ট  সারথ স্ববি  রয়রে।অিশ্যই করষ্ট  সারথ স্ববি  রয়রে।" 
(কু আন, ইনবশ্ াহ ৩৪:৫-৬) 
  
আিেুল্লাহ ইিন মুহাম্মে ( )..........আিু সাঈে খুে ী ও আিূ হু ায় া ( া) লথরক িবনবত্ লর্, নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ মুসবলম িযবি  
উপ  লর্ সকল র্াত্না, ল াি িযাবধ, উরেি-উৎকন্ঠা, েুবিিা, কষ্ট ও লপর শ্ানী আপবত্ত্ হয়, এমনবক লর্ কাাঁটা ত্া  লেরহ বিদ্ধ 
হয়, এ সরি  ো া আল্লাহ ত্া  গুনাহসমূহ েমা কর  লেন। 
[সহীহুল িুখা ী, হাবেস : ৫৬৪২, অধযায়: ল ািী। অনুরচ্ছে: ল ারি  কাফ্ো া ও েবত্পূ ণ]  

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php
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১৫  
নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৩ - নাবিকত্া  অিািি প্রিািনা  
-আবসে আেনান 

 
২০০ বট মারিবল বনন। প্রবত্বট  িারয় ১, ২, ৩... এভারি একবট কর  সংখযা বলখুন। একটা িড় লটবিল বনন। লটবিরল ২০০বট মারিবল 
সাইরর্  িত্ব করুন। প্রবত্বট িরত্ব  জনয একবট কর  সংখযা অযাসাইন করুন। 
.  
এখন আপনা  কারে ১-২০০ ললখা ২০০বট মারিবল এিং লটবিরল ২০০বট িত্ব আরে। মারিবলগুরলারক লটবিরল েুরড় বেন। প্রবত্বট মারিবরল  
লকান না লকান িরত্ব পড়া  সম্ভািযত্া কত্? আ  প্রবত্বট মারিবল িরত্ব পড়রি এিং মারিবরল  িারয় লর্ নাম্বা বট ললখা লসই নাম্বার   িরত্বই 
পড়রি (অথবাৎ ১ ললখা মারিবল পড়রি ১ ললখা িরত্ব, ২ ললখা মারিবল পড়রি ২ ললখা িরত্ব – এভারি ২০০ পর্বি) – এ  সম্ভািযত্া কত্?  
. 
আচ্ছা র্বে আপবন ২০০ িা  এই কাজটা কর ন, অথবাৎ মারিবল েুরড় লেন, ত্াহরল েুইশ্িা ই এই ভারি সবঠক নাম্বার   িরত্ব সবঠক 
নাম্বার   মারিবল পড়া  সম্ভািযত্া কত্?  
. 
বহরসিটা ক রত্ থাকুন। ত্ত্েরণ আসুন অবিশ্বারস  বিশ্বাস বনরয় বকেুটা আরলাচনা ক া র্াক। 
. 
হািল লটবলরস্কারপ  লিইটা  বভবিরত্ ধা ণা ক া হয় েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব (িা মহাবিরশ্ব  র্রত্াটুকু আম া লেখরত্ সেম হরয়বে) িযালাবে  
সংখযা ২০০ বিবলয়ন। (র্বেও সাম্প্রবত্ক বকেু িরিষণা অনুর্ায়ী সংখযাটা আর া েশ্গুণ লিবশ্ হরত্ পার [1]) নাসা  ভাষযমরত্ বমবিওরয় 
িযালােীরত্ গ্ররহ  সংখযা ১০০ বিবলয়ন। আ  েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব গ্ররহ  সংখযা হল কা ও মরত্ ১ অেবলয়ন = ১ এ  প  ২৭বট শূ্নয, আ  
কা ও মরত্ ১ লসবপ্টবলয়ন = ১ এ  প  ২৪বট শূ্নয । (ত্রি মহাবিরশ্ব িযালােী  সংখযা র্বে ২০০ বিবলয়রন  জায়িায় ২০০০ বিবলয়ন হয় 
ত্াহরল গ্ররহ  সংখযা আ ও িৃবদ্ধ পারি।) 
. 
ষারট  েশ্রক ধা ণা ক া হত্, লকান গ্ররহ প্রারণ  অবিত্ব থাকা  জনয শুধু েুবট গুরুত্বপূণব বজবনরস  প্ররয়াজনঃ  
. 
১) সবঠক ধ রন  নেত্র (star), এিং  
২) লসই সবঠক ধ রন  নেত্র লথরক সবঠক েূ রত্ব অিবস্থত্ একবট গ্রহ।  
. 
সবঠক ধ রন  নেত্র িলা  কা ন হল লর্ লকান ধ রন  নেত্র হরলই ত্া প্রারণ  জনয সহায়ক হরি না। আ  সবঠক েূ ত্ব িলা  কা ন হল, 
প্রারণ  জনয গ্ররহ  ত্াপমাত্রা একবট বনবেবষ্ট ল ইরি  মরধয থাকরত্ হরি। ত্াই র্বে লকান গ্রহ, নেরত্র  খুি লিবশ্ কারে িা খুি লিবশ্ েূর  
হয় ত্াহরল লসই গ্ররহ  ত্াপমাত্রা প্রারণ  জনয সহায়ক হরি না। অথবাৎ লকান গ্ররহ প্রারণ  অবিত্ব থাকা  জনয এই েুবট চলরক  
(variable) বনবেবষ্ট (অথিা বনবেবষ্ট ল ইরি  মরধয) মান থাকা আিশ্যক।  
. 
এটা বেল ষারট  েশ্রক  ধা ণা। অযারিানমা  কালব সযাইিান ১৯৬৬ প্রথম এই ধা না  কথা লঘাষণা কর ন। সযাইিান এিং ত্া  ব সাচব 
বটম বহরসি কর  লেরখবেরলন এই েুরটা পযা াবমটা  অনুর্ায়ী মহাবিরশ্ব  সি নেরত্র  (Star) মরধয ০.০০১% নেরত্র  পরে প্রারণ  জনয 
সহায়ক হওয়া সম্ভি। সযাইিারন  ভাষায় –  
. 
“মহাবিরশ্ব গ্রহ আরে ১ অকবটবলয়রন  মরত্া – অথবাৎ এরক  প  ২৪বট শূ্নয। সুত্ াং প্রারণ  জনয সহায়ক গ্ররহ  সংখযা হওয়া উবচৎ ১ 
লসপবটবলয়রন  মরত্া – অথবাৎ ১ এ  প  ২১বট শূ্নয[2]।” 
. 
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প িত্বী প্রায় অধব শ্ত্রক প্রারণ  অবিরত্ব  জনয আিশ্যক এ কম আর া েুইশ্বট পযা াবমটা /চলক খুাঁরজ লপরয়রেন বিজ্ঞানী া । অথবাৎ 
সযাইিারন  োবিমরত্া ২বট নয়, ি ং লকান গ্ররহ প্রারণ  অবিরত্ব  জনয ২০০বট  মত্ চলরক  সুবনবেবষ্ট মান থাকা আিশ্যক। 
. 
এ কম বকেু পযা াবমটার   উোহ ণ লেওয়া র্াক। লর্রকান োয়াপথ িা িযালাবে প্রারণ  জনয সহায়ক হরি না। িযালাোবটরক একবট 
স্পাই াল িযালাবে হরত্ হরি (রর্মন বমবিওরয় িযালাবে)। িযালাবেবটরক একবট বনবেবষ্ট আকার   হরত্ হরি, ত্া  চাইরত্ িড় বকংিা লোট 
হরল হরি না। িযালাবেবটরক একবট বনবেবষ্ট িয়রস  হরত্ হরি। 
. 
সযাইিারন  েুরটা পযা াবমটার   সারথ শুধু এই নতু্ন পযা াবমটা গুরলা িসািা  প ই বহরসি লথরক মহাবিরশ্ব  লমাট িযালাবে  প্রায় ৯০ 
শ্ত্াংশ্রক িাে বেরত্ হয়।  
. 
এোড়া শুধু বনবেবষ্ট ধ রন  িযালাবেরত্ সবঠক ধ রন  নেত্র হরলই হরি না, লসই নেত্ররক ঐ স্পাই াল িযালাবে  সবঠক অিরল অিবস্থত্ 
হরত্ হরি। নেরত্র  আকা  একবট বনবেবষ্ট ল ইরি  মরধয হরত্ হরি, ত্া  ভ  একবট বনবেবষ্ট ল ইরি  মরধয হরত্ হরি। শুধু ত্াই না, প্রারণ  
জনয সহায়ক হরত্ লিরল একবট বনবেবষ্ট ধ রন  লসৌ জিত্ লািরি, বনবেবষ্ট ধ রন  গ্রহ লািরি, বনবেবষ্ট ধ রন  উপগ্রহ লািরি, ঐ গ্ররহ  
আরশ্পারশ্  গ্রহগুরলারক বকেু বনবেবষ্ট নিবশ্ষ্টযসম্পন্ন হরত্ হরি। এভারি বলস্ট্ লম্বা হরত্ই থারক। 
. 
এ কম আর া বকেু পযা াবমটার   জনয লেখরত্ পার ন – 
http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-on-earth-june-2004 
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. 
মরন  াখরিন সযাইিারন  মাত্র েুরটা পযা াবমটার   কা রন মহাবিরশ্ব  সি নেরত্র  (Star) মরধয প্রারণ  জনয সহায়ক হওয়া 
সম্ভি এমন নেরত্র  সংখযা লনরম এরসবেরল ০.০০১% -এ। েুরশ্াটা পযা াবমটার   জনয বহরসিটা বক হরি?  
. 
অযারিাবেবর্বসস্ট্ িঃ বহউ  রস  বহরসি অনুর্ায়ী ৩২বট পযা াবমটা  জনয, অথবাৎ লকান একবট গ্ররহ  ৩২ বট পযা াবমটা  পূণব 
ক া  সম্ভািনা হল ১/১ লিরিকবসবলয়ন [১ লিরিকবসবলয়ন = ১ এ  প  ৪২বট শূ্নয]।অিশ্যই িঃ  রস  বহরসি সম্পরকব 
আপবি লত্ালা লর্রত্ পার । কা ন লকান বনবেবষ্ট পযা াবমটার   জনয ত্া  এবস্ট্রমশ্ারন  হয়রত্া অনযানয বিজ্ঞানীরে  সারথ 
বমলরি না। বকেু পযা াবমটার   লেরত্র হয়রত্া অনযানয বিজ্ঞানী া সম্ভািযত্া  মানরক বভন্ন ভারি ধ রিন।  
. 
বকন্তু ত্ারত্ও এই সত্যটা িেলায় না লর্ এই মহাবিরশ্ব  লকান একবট গ্ররহ প্রারণ  বিকারশ্  জনয (জবটল ও িুবদ্ধমান প্রারণ  
কথা িােই বেলাম) বিস্ময়ক  ধ রন  সুবনবেবষ্ট লপ্রোপরট  প্ররয়াজন। কাকত্ালীয়ভারি সবঠক বসরকারয়রে এরক  এরক  প  
এক েুঘবটনা  মাধযরম এ কম একবট েলােল পাওয়া লিরে - লর্রকান সাধা ন িুবদ্ধসম্পন্ন মানুরষ  এটা বিশ্বাস ক রত্ ভারলা 
 করম  কষ্ট ক রত্ হরি। 
. 
র্রত্াই সময় র্ারচ্ছ, এরলরমরলা বিরফা ণ এিং মহাবিরশ্ব  random বিিত্বরন  িেরল বিজ্ঞানী  ি ং মহাবিরশ্ব  মারে একবট 
োইন বটউবনং (fine tuning) লেয ক রেন। র্া  েরল পৃবথিীরত্ জবটল ও িুবদ্ধসম্পন্ন প্রারণ  বিকাশ্ সম্ভি হরয়রে। এখারন 
শুধুমাত্র মহাবিরশ্ব  লকান একবট গ্ররহ  প্রারণ  জনয সহায়ক হিা  জনয প্ররয়াজনীয় োইন বটউবনং সম্পরকব অত্যি সংবেপ্ত 
আরলাচনা ক া হরয়রে। বকন্তু মহাবিরশ্ব  অবিরত্ব  জনয প্ররয়াজনীয় োইন বটউবনং এ  িল্পটা আর া অরনক, অরনক বিস্ময়ক । 
বকন্তু লসটা আর ক বেরন  জনয লত্ালা থাক।  
. 
িলা র্ায় একজন মানুষরক একটা বিরশ্ষ ধ রন  ইন্ডবক্ট্ররনশ্ারন  মরধয বেরয় লর্রত্ হরি সাধা ন বিরিচনারিাধরক উরপো কর  
এমন অবত্প্রাকৃত্ এিং সবত্য কথা িলরত্, অরলৌবকক এরক  প  এক েুঘবটনা randomly ঘরটরে এমনটা বিশ্বাস ক া  জনয। 

http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-on-earth-june-2004
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. 
আ  নাবিকত্া  প্রিািনা বঠক এটাই। ত্ারে  িিিয হল এরক  প  এক সুবনবেবষ্ট েুঘবটনা  েরল নেিিরম এই সুবনবেবষ্ট 
েলােল এরসরে।  
. 
আমারে  প্রথম প্ররশ্ন লে ত্ র্াওয়া র্াক। এই উোহ রন  লেরত্র র্বে আবম আপনারক িবল েুইরশ্া িা  মারিবল েুরড় লেিা  প  
েুইরশ্ািা ই সবঠক নাম্বার   িরত্ব সবঠক নাম্বার   মারিবল পড়রি, এিং এটাই স্বাভাবিক- ত্াহরল বক আপবন বিশ্বাস ক রিন?  
. 
অিশ্যই না। কা ন স্বাভাবিক ভারি কখরনাই এমনটা ঘরট না। আম া – অথবাৎ মানিজাবত্- কখরনাই এমনটা ঘটরত্ লেবখ না, 
লেবখ বন।  
. 
র্বে আপবন সারয়বন্টবেক লমথরি  কথা বচিা কর ন ত্াহরল প্রথরম পর্বরিেরন  বভবিরত্ হাইরপাবথবসস নত্ব  ক া হরি। আ  
ত্া প  লসই হাইরপাবথবসসরক প ীো (Experiment) ক রত্ হরি । লকান হাইরপাবথবসস িা ধা ণা  সত্য হিা  জনয অিশ্যই 
প ীোয় পর্বরিেণীয় উপািরক (Observable Data) আপনা  হাইরপাবথবসরস  সারথ মযাচ ক রত্ হরি, এিং এই প ীোরক 
পুন ািৃবি কর  একই েলােল আনরত্ পা রত্ হরি (results of the experiment must be repeatable)। 
.  
এখন বচিা কর  লেখুন নেিিরম এরক  প  এক েুঘবটনা  মাধযরম োইন বটউনি মহাবিরশ্ব একবট োইন বটউনি গ্ররহ জবটল 
ও িুবদ্ধমান প্রারণ  উৎপবি সংিাি হাইরপাবথবসস িা ধা ণা বক আমারে  পরিবেনীয় উপাি িা Observable Data ো া 
সমবথবত্? এই হাইরপাবথবসস বক আরেৌ প ীো ক া সম্ভি? লকান এেরপব রমরন্ট  মাধযরম সত্যায়ন ক া সম্ভি? লসই প ীো  
েলােরল  বক পুন ািৃবি ক া সম্ভি? 
. 
পব ষ্কা ভারিই বনেক েুঘবটনািশ্ত্ এই মহাবিরশ্ব  সৃবষ্ট এিং এরক  প  এক েুঘবটনা  মাধযরম by chance প্রারণ  উদ্ভি ও 
বিকারশ্  িযাপার  নাবিকরে  প্রিািনা এই প্রিািনা একবট হাইরপাবথবসস োড়া আ  বকেুই না। এিং লিশ্ েুিবল হাইরপাবথবসস। 
বকন্তু নাবিক া এই েুিবল হাইরপাবথবসসরক িািি সত্য বহরসরি বিশ্বাস কর । র্বেও ত্ারে  এই বিশ্বারস  স্বপরে লকান প্রমাণ 
লনই, এিং সাধা ণ বিরিচনারিারধ  সারথ এই বিশ্বাস সাংঘবষবক।  
. 
শুধু ত্াই না ত্া া এই অবিজ্ঞাবনক ও অরর্ৌবিক বিশ্বাসরক বিজ্ঞানসম্মত্ িরলও প্রচা  কর , এিং ত্ারে  এই অরর্ৌবিক 
বিশ্বাসরক িুবদ্ধিৃবি  বশ্খ  মরন কর  আত্মবিভ্ররম লভারিন।  
.  
আ  র্খন ত্ারে রক িলা হয় ত্ারে  এই বিশ্বারস  স্বপরে রু্বি লপশ্ ক া  ত্খন ত্া া লকন অনযরে  বিশ্বাস ভুল ত্া প্রমারন 
িযি হরয় পরড়ন। আ  এক কথায় এটাই নাবিকত্া  সিরচরয় িড় এিং সেল িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই।  
. 
ত্া া সেলভারি অনয বিশ্বাসগুরলারক আিমণ ক া  মাধযরম ত্ারে  বনরজরে  বিশ্বারস  পরে লকান প্রমাণ লপশ্ ক া  োবয়ত্ব 
এবড়রয় লর্রত্ সেম হরয়রে, এিং বনরজরে  অরর্ৌবিক এিং মযাবজকাল বিবলে বসরস্ট্মরক লর্ৌবিকত্া ও বিজ্ঞানমনস্কত্া  
লপাশ্াক পবড়রয় বনরত্ সেম হরয়রে। আ  এটা ক রত্ ত্া া সেম হরয়রে বনজ ধরমব  প্রবত্ ধমব বিশ্বাসীরে   েণাত্মক 
মরনাভারি  কা রন।  
. 
র্বে আবম োবি কব  আবম সবঠক ত্াহরল িাবক সিাইরক ভুল প্রমাণ ক া আমা  পরে প্রমাণ না। র্ত্েণ পর্বি আবম আমা  
োবি  পরে অকাটয প্রমাণ না আনরত্ পা বে ত্ত্েণ আমা  োবি সবঠক প্রমাবণত্ হয় না। র্বেও অনয সিা  োবি ভুল হয়। 
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. 
আবিকরে  এই বিষয়বট উপলবি ক া উবচৎ লর্ নাবিকরে  আিশ্যক োবয়ত্ব ত্ারে  প্রিািনারক সত্য প্রমাণ ক া। বিশ্বাসীরে  
োবয়ত্ব না ত্ারে  বিশ্বারস  িযাপার  নাবিকরে  উত্থাবপত্ প্ররশ্ন  জিাি লেওয়া। নাবিক া বনত্যনতু্ন নকশ্া ক রি আ  
বিশ্বাসী া মনরর্াি বেরয়, সময় িযয় কর  ত্ারে  অসংলি কথািাত্বা, লবজকাল েযালাবস, বলঙু্গইবস্ট্ক পযা ািরে  উি  লেরি - 
এটা  লকান মারনই হয় না।  
. 
র্বে নাবিক া আসরলই ত্ারে  বিশ্বারস  িযাপার  বসব য়াস হয় ত্াহরল অিশ্যই ত্ারে রক ত্ারে  োবি  স্বপরে প্রমাণ লপশ্ 
ক রত্ হরি। র্বে ত্া া ত্া না পার  ত্াহরল ত্ারে রক অেমত্া স্বীকা  কর  বনরত্ হরি। র্বে ত্া া লকানটাই না কর  এিং 
লজা  কর  বনরজরে  অরর্ৌবিক, অবিজ্ঞাবনক, মযাবজকাল বিবলে বসরস্ট্মরক সত্য িরল চাবলরয় বেরত্ চায় ত্াহরল ত্ারে  
িালকসুলভ নুযইরসেরক, নুযইরসে বহরসরিই িণয ক া হরি।  
. 
আ  ত্াই নাবিকরে  আম া িবল – র্বে লত্াম া সত্যিােী হও ত্রি প্রমাণ উপবস্থত্ ক । 

 
[1] https://www.spacetelescope.org/news... 
[2] সযাইিান ভুল কর রেন। ১ অেবলয়ন = ১ এ  প  ২৭বট শূ্নয, ১ লসবপ্টবলয়ন = ১ এ  প  ২৪বট শূ্নয, ১ লসেবটবলয়ন = ১ এ  প  
২১বট শূ্নয। 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spacetelescope.org%2Fnews&h=ATPNGzVaOkmHrfplViDUmzdGvEDAvvP1HsMK-85yGbwuk1NfLFiE3p7jmA5NvMvF90j0stwrfOUQVZUlu2EGT0LQieQHuytRpNIgQKZ4i8wwnRMpvZYdO7u5E6nsB1kH7W_lNyf_YH6YJoCT0eRUxCZTIF9KBwHuT0k1cTUseHA7cKH8OT4ITgonLgwCl0vzJgOiHaU9QSfYHMr4hgmspMMkXgye7FApvPpYkkfZ4cRDCcGzZ666dGcTpgd6IQasA9SAH3vapo5jGaIwSb2fFrI0xbam3LkNazgjsGNtow
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১৬  
কু আরন বিজ্ঞান- কাকত্ালীয় না িািিত্া?  

-আব ে আজাে 

 

লেিাশ্ীষ িলরলা, – ‘ধমবগ্রন্থগুরলা  মরধয বিজ্ঞান লখাাঁজা আ  আমাজন জঙ্গরল  ল ি ইবন্ডয়ানরে  মরধয সভযত্া লখাাঁজা একই 
িযাপা । েুইটাই হাসযক । হা হা হা হা।’ 
. 
ও  কথায় অনয া খুি বেপ্ত হরয় উঠরলা। সাবকি িলরলা, – ‘লেখ লেিাশ্ীষ, অনয ধমবগ্রন্থগুরলা  িযাপার  জাবন না, ত্রি আল 
লকা ারন এমন অরনক নিজ্ঞাবনক েযাে বনরয় িলা আরে র্া বিজ্ঞান অবত্ সম্প্রবত্ই জানরত্ লপর রে।’ 
. 
লেিাশ্ীষ বিদ্রুরপ  সুর  িলরলা, – ‘হযাাঁ। এইজনযই লত্া মুসলমানরে  লকউই লনারিল পায়না বিজ্ঞারন। সি অই ইহুবে-বিষ্ঠান াই 
লমর  লেয়। এখন আিা  িবলস না লর্ন অইসি ইহুবে-বিষ্ঠানগুলা লকা ান পরড়ই এসি লি  ক রে। হা হা হা। পাব সও ভাই 
লত্া া। হা হা হা।’ 
. 
 াবকি িলরলা,- ‘লনারিল লাভ ক া  উরেরশ্য লত্া লকা ান নাবজল হয়বন, লকা ান এরসরে একবট িাইিিুক বহরসরি।মানুষরক 
মুিাকী িানারত্।’ 
– ‘হুম, লত্া?’- লেিাশ্ীরষ  প্রশ্ন। 
. 
 াবকি বকেু একটা িলরত্ র্াবচ্ছরলা। বঠক লসসময় সাবজে িরল উঠরলা,- ‘আবম লেিাশ্ীরষ  সারথ একমত্। আমারে  উবচত্ না 
ধমবগ্রন্থগুরলা  মরধয বিজ্ঞান লখাাঁজা।’ 
. 
সাবজরে  কথা শুরন আম া সিাই ‘থ’ হরয় লিলাম। লকাথায় লস লেিাশ্ীষরক রু্বি আ  প্রমান বেরয় একহাত্ লনরি ত্া না, 
উরটা লস লেিাশ্ীরষ  পরেই সাোই ক রে। 
. 
সাবজে আিা  িলরত্ লািরলা,- ‘আর া বক্লয়া বল, বিজ্ঞান বেরয় ধমবগ্রন্থগুরলারক র্াচাই ক া বঠক না। কা ণ, ধমবগ্রন্থগুরলা 
ইউবনক।পাটারনা  সুরর্াি লনই।বকন্তু বিজ্ঞান প্রবত্বনয়ত্ই পাটায়। বিজ্ঞান এরত্াই েলনাময়ী লর্, পৃবথিী  ইবত্হারস  সিরচ 
লস া বিজ্ঞাবন, সযা  আলিাটব আইনষ্টাইনরকও ত্া  লেওয়া মত্ তু্রল বনরয় ভুল স্বীকা  ক রত্ হরয়রে।’ 
. 
লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘মারন? তু্ই বক িলরত্ চাস?’ 
. 
সাবজে মুচবক হাসরলা। িলরলা,- ‘লোি, আবম লত্া লত্ারকই বিরেন্ড ক বে। িলবে লর্, ধমবগ্ররন্থ বিজ্ঞান লখাাঁজা আ  ত্া বেরয় 
ধমবগ্রন্থরক জাজ ক া ক াটা লিাকাবম। আচ্ছা িাে লে। লেিাশ্ীষ, লশ্েবপয়ার    চনা লত্া  কা.রে লকমন লারি ল ?’ 

আবম একটু অিাক হলাম। এই আরলাচনায় আিা  লশ্েবপয়া  লকারত্থরক এরস পড়রলা? র্ারহাক, কাবহনী লকানবেরক লমাড় লনয় 
লেখা  জনয অরপো ক া োড়া উপায় লনই। 
. 
লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘ভারলা লারি। লকরনা?’ 
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– ‘হযামরলট পরড়বেস?’ 
– ‘হযাাঁ।’ 
– ‘পরড় বনিয় কান্না লপরয়রে?’ 
. 
লেিাশ্ীষ িাাঁকা লচারখ সাবজরে  বেরক ত্াকারলা।সাবজে িলরলা,- ‘আর  িািা, এটা লত্া লকান ল ামাবন্টক  চনা না লর্ এটা পরড় 
মজা লপরয়বেস বকনা বজরজ্ঞস ক রিা। এটা একটা করুণ  সবভবিক  চনা। এটা পরড় মন খা াপ হরি, কান্না পারি এটাই 
স্বাভাবিক, ত্াই না?’ 
লেিাশ্ীষ বকচু্ছ িলরলা না। 
. 
সাবজে আিা  িলরলা,- ‘লশ্েবপয়ার   A Mid Summer Night’s Dream পরড়বেস? বকংিা, Comedy Of Errors?’ 
– ‘হযাাঁ। 
– ‘Comedy Of Errors পরড় বনিই লহরস কুবটকুবট হরয়বেস, ত্াই না? ‘হাহাহাহা।’ 
. 
লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘হযাাঁ। মজা   চনা।’ 
সাবজে িলরলা,- ‘লত্ারক লশ্েবপয়ার   আর কবট নাটরক  নাম িবল। হয়রত্া পরড় থাকবি। নাটরক  নাম হরচ্ছ ‘Henry The 
Fourth’. ধা না ক া হয়, লশ্েবপয়া  এই নাটকবট বলরখবেরলন ১৫৯৭ সারল  বেরক এিং লসবট বপ্রন্ট হয় ১৬০৫ সারল  
বেরক।’ 
– ‘লত্া?’ 
– ‘আর  িািা, িলরত্ লে। লসই নাটরক  একপর্বারয় লমৌমাবেরে  বনরয় োরুন বকেু কথা আরে। লশ্েবপয়া  লেবখরয়রেন, পুরুষ 
লমৌমাবেরে  একজন  াজা থারক।  াজাটা বনধবাব ত্ হয় পুরুষ লমৌমাবেরে  লভত্  লথরকই।  াজা িযত্ীত্, অনযানয লমৌমাবে া 
হরলা নসবনক লমৌমাবে। এই নসবনক লমৌমাবেরে  কাজ হরলা লমৌোক বনমবান, মধু সংগ্রহ লথরক শুরু কর  সি।  াজা  
বনরেবশ্মরত্া, নসবনক লমৌমাবে া ত্ারে  প্রাত্যবহক কাজ লশ্ষ কর  বেরন  একবট বনবেবষ্ট সমরয়  াজা লমৌমাবে  কারে জিািবেবহ 
কর । অরনকটা প্রাচীন রু্রি   াজা িােশ্াহরে  শ্াসরন  মরত্া আ  বক।’ 
. 
আম া সিাই লশ্েবপয়ার   িল্প শুনবে। কার া মুরখ লকান কথা লনই। 
. 
সাবজে আিা  শুরু ক রলা- 
‘বচিা ক , লশ্েবপয়ার   আমরলও মানুষজরন  বিশ্বাস বেরলা লর্, লমৌমাবে েু প্রকা । স্ত্রী লমৌমাবে আ  পুরুষ লমৌমাবে। স্ত্রী 
লমৌমাবে খাবল সিান উৎপােন কর , আ  িােিাবক কাজকমব কর  পুরুষ লমৌমাবে া।’ 
. 
সাবকি িলরলা,- ‘লত্মনটা লত্া আম াও বিশ্বাস কব । এিং, এটাই লত্া স্বাভাবিক,ত্াই না?’ 
– ‘হা হা হা। এ কমটাই হওয়া স্বাভাবিক বেরলা, বকন্তু লমৌমাবে  জীিনচি অনযানয কীট পত্রঙ্গ  তু্লনায় একেম আলাো।’ 
– ‘বক  কম?’-  াবকরি  প্রশ্ন। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘১৯৭৩ সারল অবিয়ান বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch ‘Physiology of Medicine’ বিষরয় সেল িরিষণা  জনয 
বচবকৎবিজ্ঞারন লনারিল পু ষ্কা  লপরয়রেন।ত্া  িরিষণা  বিষয় বেল ‘লমৌমাবে  জীিনচি’।অথবাৎ, লমৌমাবে া বকভারি ত্ারে  
জীিন বনিবাহ কর । 
. 
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এই িরিষণা চালারত্ বিরয় বত্বন এমন সি আিজবজনক বজবনস সামরন বনরয় এরলন, র্া লশ্েবপয়ার   সময়কা  পুর া 
বিশ্বাসরক পারট বেরলা। বত্বন েরটাগ্রাবে এিং অনযানয নিজ্ঞাবনক পদ্ধবত্ অিলম্বন কর  কর  লেবখরয়রেন লর্, লমৌমাবে েুই 
প্রকা  নয়, লমৌমাবে আসরল বত্ন প্রকা । 
প্রথমটা হরলা, পুরুষ লমৌমাবে। 
বেত্ীয়বট হরলা স্ত্রী লমৌমাবে। এই লমৌমাবেরে  িলা হয় Queen Bee. এ া শুধু সিান উৎপােন ক া োড়া আ  লকান কাজ কর  
না। এই েুই প্রকা  োড়াও আর া একপ্রকা  লমৌমাবে আরে। বলঙ্গরভরে এ াও স্ত্রী লমৌমাবে ত্রি একটু বভন্ন।’ 
. 
– ‘বক  কম?’- লেিাশ্ীষ প্রশ্ন ক রলা। 
‘আম া জাবন, পুরুষ লমৌমাবে াই লমৌচাক বনমবান লথরক শুরু কর  মধু সংগ্রহ সি কর  থারক বকন্তু এই ধা না ভুল। পুরুষ 
লমৌমাবে শুধু একবটই কাজ কর , আ  ত্া হরলা লকিল  ানী লমৌমাবেরে  প্রজনন প্রবিয়ায় সহায়ত্া ক া। মারন, সিান 
উৎপােরন সহায়ত্া ক া। এই কাজ োড়া পুরুষ লমৌমাবে  আ  লকান কাজ লনই।’ 
– ‘ত্াহরল লমৌচাক বনমবান লথরক শুরু কর  িাবক কাজ কা া কর ?’-  াবকি বজরজ্ঞস ক রলা। 
– ‘হযাাঁ। তৃ্ত্ীয় প্রকার   লমৌমাবে াই িাে িাবক সি কাজ কর  থারক। বলঙ্গরভরে এ াও স্ত্রী লমৌমাবে, বকন্তু প্রাকৃবত্কভারি এ া 
সিান জমোরন অেম।রসাজা কথায়, এরে  িন্ধযা িলা র্ায়।’ 
. 
আবম িললাম,- ‘ও আচ্ছা।’ 
. 
সাবজে আিা  িলরত্ লািরলা,- ‘বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এই বিরশ্ষ লশ্রণী  স্ত্রী লমৌমাবেরে  নাম বেরয়রেন Worker Bee 
িা কমবী লমৌমাবে। এ া Queen Bee ত্থা  ানী লমৌমাবে  লথরক আলাো একবট বেরকই।রসটা হরলা  ানী লমৌমাবে  কাজ হরলা 
সিান উৎপােন, আ  কমবী লমৌমাবে  কাজ সিান জম লেওয়া োড়া অনযসি।’ 
সাবকি িলরলা,- ‘িাহ, োরুন লত্া। এ া বক প্রাকৃবত্কভারিই সিান জমোরন অেম হরয় থারক?’ 
. 
– ‘হযাাঁ।’ 
– ‘আর া, মজা  িযাপা  আরে। বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch আর া প্রমান কর রেন লর্, এইসি কমবী লমৌমাবে া র্খন েুল 
লথরক  স সংগ্ররহ লি  হয়, ত্খন ত্া া খুি অদু্ভত্ একবট কাজ কর ।রসটা হরলা, ধ , লকান কমবী লমৌমাবে লকান এক জায়িায় 
েুরল  উেযারন  সন্ধান লপরলা লর্খান লথরক  স সংগ্রহ ক া র্ারি। ত্খন অই লমৌমাবেবট ত্া  অনযানয সঙ্গীরে  এই েুরল  
উেযান সম্পরকব খি  লেয়। 
. 
লমৌমাবেবট বঠক লসভারিই িরল, লর্ভারি লর্ পথ বেরয় লস অই উেযারন বিরয়বেরলা।মারন, এোে লর্ পরথ লস এই উেযারন  
সন্ধান পায়, লস পরথ  কথাই অনযরে  িরল।আ , অনযানয লমৌমাবে াও বঠক ত্া  িাত্রল লেওয়া পথ অনুস ণ কর ই লস 
উেযারন লপৌঁরে। একটুও লহ রে  কর না।বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এই ভাব  অদু্ভত্ বজবনসটা  নাম ল রখরে ‘Waggle 
Dance’.. 
. 
আবম িললাম,- ‘লভব  ইন্টার বষ্টং……’ 
সাবজে িলরলা,- ‘লমাোকথা, Karl Von-Frisch প্রমান কর রেন লর্, স্ত্রী লমৌমাবে েু প্রকার  ।  ানী লমৌমাবে আ  কমবী 
লমৌমাবে। েুই প্রকার   কাজ সমূ্পণব আলাো।আ , পুরুষ লমৌমাবে লমৌচাক বনমবান, মধু সংগ্রহ এসি কর  না। এসি কর  কমবী 
স্ত্রী লমৌমাবে াই।’ 
এই পুর া বজবনসটা  উপ  Karl Von-Frisch একবট িইও বলরখরেন। িইবট  নাম- ‘The Dancing Bees’. এই বজবনসগুলা 
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প্রমান কর  বত্বন ১৯৭৩ সারল বচবকৎসাবিজ্ঞারন লনারিল পু ষ্কা  পান। 
. 
এরত্াটুকু িরল সাবজে থামরলা। লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘এরত্াবকেু িলা  উরেশ্য বক?’ 
. 
সাবজে ত্া  বেরক ত্াকারলা। এ প  িলরলা,- ‘লর্ বজবনসটা ১৯৭৩ সারল বিজ্ঞান প্রমান কর রে, লসই বজবনসটা ১৫০০ িে  
আরি লকা ান িরল ল রখরে।’ 
লেিাশ্ীষ সাবজরে  বেরক লচাখ িড় িড় কর  ত্াকারলা। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘লকা ান লর্রহতু্ আ বি ভাষায় নাবজল হরয়রে, আমারে  আ বি িযাক ণ অনুসার  ত্া  অথব িুেরত্ হরি। 
িাংলা বকংিা ইংর বজ লকানটারত্ই পুংবলঙ্গ এিং স্ত্রীবলরঙ্গ  জনয আলাো আলাো বিয়া (Verb) িযিহৃত্ হয় না। 
. 
লর্মন ইংবলরশ্ পুংবলরঙ্গ  জনয আম া িবল, He does the work, আিা  স্ত্রী বলরঙ্গ  জনযও িবল, She does the work.. 
. 
লখয়াল কর া, েুরটা িারকয লজন্ডা  পারট লিরলও বিয়া পারটবন। পুংবলরঙ্গ  জনয লর্মন does, স্ত্রীবলরঙ্গ  জনযও does. বকন্তু 
আ বিরত্ লস কম নয়। আ বিরত্ লজন্ডা রভরে বিয়া  রূপ পারট র্ায়।’ 
. 
আম া মরনারর্ািী লশ্রাত্া  মরত্া শুনবে। 
. 
লস িরল র্ারচ্ছ- 
‘লকা ারন লমৌমাবে  নারমই একবট সূ া আরে। নাম সূ া আন-নাহল। এই সূ া  ৬৮ নাম্বা  আয়ারত্ আরে- ‘(লহ মুহাম্মে) 
আপনা   ি লমৌমাবেরক আরেশ্ বেরয়রেন লর্, লমৌচাক িাবনরয় নাও পাহারড়,িৃরে এিং মানুষ লর্ িৃহ বনমবান কর , ত্ারত্।’ 
. 
লখয়াল ক , এখারন সিান জমোরন  কথা িলা হরচ্ছ না বকন্তু। লমৌচাক বনমবারন  কথা িলা হরচ্ছ। 
Karl Von-Frisch আমারে  জাবনরয়রেন, লমৌচাক বনমবারন  কাজ কর  থারক স্ত্রী কমবী লমৌমাবে।এখন আমারে  লেখরত্ হরি 
লকা ান লকান লমৌমাবেরক এই বনরেবশ্ বেরচ্ছ।স্ত্রী লমৌমাবেরক? নাবক, পুরুষ লমৌমাবেরক। 
. 
র্বে পুরুষ লমৌমাবেরক এইই বনরেবশ্ লেয়, ত্াহরল ধর  বনরত্ হরি, আধুবনক বিজ্ঞান অনুসার  লকা ান ভুল। আ বি িযাক রণ, 
পুরুষ লমৌমাবেরক লমৌচাক বনমবান কারজ  বনরেবশ্ বেরত্ লর্ বিয়া িযিহৃত্ হয় ত্া হরলা ‘ইিাবখজ’ আ  স্ত্রী লমৌমাবে  লেরত্র 
িযিহৃত্ হয় ‘ইিাবখবজ’। 
অত্যি আিজবনক িযাপা  হরচ্ছ, লকা ান এই আয়ারত্ ‘লমৌমাবেরক বনরেবশ্ বেরত্ ‘ইিাবখজ’ িযিহা  না কর , ‘ইিাবখবজ’ িযিহা  
কর রে।মারন, এই বনরেবশ্টা লকা ান বনঃসরন্দরহ স্ত্রী লমৌমাবেরকই বেরচ্ছ, পুরুষ লমৌমাবেরক নয়। 
. 
িলরত্া লেিাশ্ীষ, এই সুক্ষ্ম নিজ্ঞাবনক িযাপা বট মুহাম্মে সাঃ ১৫০০ িে  আরি লকান মাইরিারস্কাপ বেরয় পর্বরিেণ কর রেন? 
এমনবক, লশ্েবপয়ার   সময়কারলও লর্খারন এটা বনরয় ভুল ধা না প্রচবলত্ বেরলা?’ 
লেিাশ্ীষ চুপ কর  আরে। সাবজে আিা  িলরত্ লািরলা,- ‘শুধু এই আয়াত্ নয়, এ  পর   আয়ারত্ আরে ‘অত্:প , লচাষন 
কর  নাও প্ররত্যক েুল লথরক,এিং চল স্বীয়  রি  সহজ-স ল পরথ’। 
. 
লচাষণ িা পান ক া  লেরত্র আ বিরত্ পুংবলরঙ্গ  জনয িযিহৃত্ হয় ‘কু্বল’ শ্ব্দ, এিং স্ত্রীবলরঙ্গ  জনয িযিহৃত্ হয় ‘কু্ববল’। লকা ান 
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এখারন ‘কু্বল’ িযিহা  না কর  ‘কু্ববল’ িযিহা  কর রে। ‘সহজ স ল পরথ’ চলা  বনরেবরশ্  লেরত্র পুংবলরঙ্গ  জনয িযিহৃত্ শ্ব্দ 
‘ঊসলুক’, এিং স্ত্রীবলরঙ্গ  জনয িযিহৃত্ হয় ‘ঊসলুবক’। মজা  িযাপা , লকা ান ‘ঊসলুক’ িযিহা  না কর , ‘ঊসলুবক’ বিয়া 
িযিহা  কর রে।মারন, বনরেবশ্টা পুরুষ লমৌমাবে  জনয নয়, স্ত্রী লমৌমাবে  জনয। 
. 
আর া মজা  িযাপা , এই আয়ারত্ লকা ান লমৌমাবেরক একবট ‘সহজ স ল’ পরথ চলা  বনরেবশ্ বেরচ্ছ।আচ্ছা, লমৌমাবে  বক 
প কারল জিািবেবহত্া  লকান োয় আরে? পাপ পূরণয ? লনই। ত্াহরল ত্ারে  লকরনা সহজ স ল পরথ চলা  বনরেবশ্ লেওয়া 
হরলা? 
. 
লখয়াল ক , বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch লমৌমাবেরে  িযাপার  লর্ আির্বজনক িযাপা বট লেয কর রেন, ত্া হরলা- ত্া া বঠক 
লর্ পরথ লকান েুরল  উেযারন  সন্ধান পায়, বঠক একই পরথ ,একই  ািা অনযরে  িাত্রল লেয়।রকান লহ রে  কর  না। 
অনয াও বঠক লস পথ অনুস ণ কর  উেযারন লপৌঁরে।এটাই ত্ারে  জনয সহজ-স ল পথ।বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এটা  
নাম বেরয়রেন ‘Waggle Dance’. লকা ানও বক বঠক একই কথা িলরে না? 
. 
লেিাশ্ীষ, এখন লত্ারক র্বে প্রশ্ন কব , লকা ান বক এই বজবনসগুরলা বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এ  লথরক নকল কর রে? 
লত্া  উি  হরি ‘না।’ কা ন, বত্বন এসি প্রমান কর রেন মাত্র লসবেন। ১৯৭৩ সারল। লকা ান নাবজল হরয়রে আজ লথরক 
১৫০০ িে  আরি। প্রাবত্ষ্ঠাবনক বশ্োবিহীন বন ে  মুহাম্মে সাঃ এই নিজ্ঞাবনক িযাপা গুরলা বঠক লকাথায় লপরলন? লকা ান 
লকরনা এই বনরেবশ্গুরলা পুরুষ লমৌমাবেরক বেরলা না? লকরনা স্ত্রী লমৌমাবেরক বেরলা? 
. 
র্বে এই লকা ান সুপা  নযাচা াল লকান শ্বি, বর্বনই এই লমৌমাবে  সৃবষ্টকত্বা, বর্বনই লমৌমাবেরে  এই জীিনচরি  জনয উপরু্ি 
কর  সৃবষ্ট কর রেন ত্া  বনকট লথরক না আরস, ত্াহরল ১৫০০ িে  আরি আ রি  মরুভূবমরত্ িরস লক এটা িলরত্ পার ? 
. 
লর্ বজবনস ১৯৭৩ সারল আবিষ্কা  কর  বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch লনারিল লপরলন, ত্া লকা ারন িহু শ্ত্াব্দী আরিই িলা 
আরে।কই, মুসবলম া বক োবি কর রে Karl Von-Frisch লকা ান লথরক নকল কর রে? কর  বন। মুসবলম া বক ত্া  লনারিল 
পু ষ্কার  ভাি িসারত্ লিরে? না, র্ায় বন।কা ন এ  লকানটাই লকা ারন  উরেশ্য নয়। 
. 
আম া বিজ্ঞান বেরয় লকা ানরক বিচা  কব  না, ি ং, বেনরশ্রষ, বিজ্ঞানই লকা ারন  সারথ এরস কাাঁরধ কাাঁধ বমলায়। 
. 
এরত্াটুকু িরল সাবজে লথরম লিরলা। লেিাশ্ীষ বকেুই িলরে না। সাবকি আ   াবকরি  লচহা াটা ত্খন লেখা  মরত্া। ত্া া 
খুিই উৎেুল্ল এিং লখাশ্রমজাবজ একটা লচহা ায় লেিাশ্ীরষ  বেরক ত্াবকরয় আরে। লর্ন ত্া া িলরত্ চাইরে- ‘লে লে িযাটা। 
পা রল এিা  লকান উি  লে…………’ 
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১৭ 
"আল-কু আন কী?” (What is Qur'an)  
-এরক  আহ্বারন - Calling to the One 

 

আল-কু্ব 'আন - আল েু ক্বান। সত্য ও বমথযা  পাথবকযকা ী। বক্বয়ামত্ পর্বি মানি জাবত্  জনয বেকবনরেবশ্না। লসই বকত্াি, 
লসই মহাগ্রন্থ র্া  মাধযরম আল্লাহ  াবু্বল ইর্র্াহ আমারে  প্রবত্ ত্াাঁ  বন’আমত্ সমূ্পণব কর রেন, আমারে  েীনরক পূণব 
কর রেন। এটা হল লসই বকত্াি র্া  কা রন সমগ্র আ ি, সমগ্র বিশ্ব  াহমাতু্লবলল আলাবমন মুহাম্মাে ইিন আবু্দল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص 
বির াবধত্া কর রে। এটা হল লসই বকত্াি র্া মানি জাবত্রক ত্াওবহরে  মাপকাবঠরত্ পৃথক কর রে, হক্ব ও িাবত্লরক সুস্পষ্ট 
কর রে। এটা হল লসই বকত্াি র্া মানবিবত্হারস  িবত্পথ িেরল বেরয়রে। এটা হল লসই বকত্াি র্া আল্লাহ্   ইচ্ছায় আপনা  
ও আমা  মুবি  চাবি।  
. 
আ  এটা হল লসই বকত্াি র্া  চযারলি লমাকারিলায় ও রয়ন্টাবলস্ট্, নাবিক ও মুশ্ব ক আরজা িযথব। আ  ত্াই এই বকত্ারি  
িযাপার  ত্ারে  আরিাশ্টাও সিরচরয় লিবশ্। একা রন ত্া া িমািত্ চাবলরয় র্ায় এই কু্ব 'আরন  িযাপার  নানা ধ রন  বমরথয 
প্রচা ণা। আ  অজ্ঞত্া  কা রন অরনক মুসবলম ভাইরিান এরত্ বিভ্রাি হরয় র্ান।  
. 
এই বিভ্রাবিরত্ লথরক িাাঁচা  উপায় হল েীন সম্পরকব 'ইলম অজবন ক া। নাবিকরে , ইসলামবিরেষীরে  রু্বিখন্ডরন  চাইরত্ও 
প্রকৃত্পরে এ কাজবট লিবশ্ গুরুত্বপূণব। বকন্তু েুঃখজনকভারি েীন বনরয় ত্রকব আমারে  র্রত্াটা আগ্রহ লেখা র্ায়, েীন সম্পরকব 
জানা  ও েীনরক পালরন  লেরত্র অরত্াটা আগ্রহ আম া লেখাই না। আিা  অরনক সময় লেখা র্ায় জানা  ইরচ্ছ থাকা সরত্ত্বও 
আম া িুেরত্ পাব  না বঠক লকান জায়িা লথরক শুরু ক া উবচৎ। আ  বঠক এ েুিবলত্া  সুরর্াি লনয় নাবিক-ইসলামবিরেষী ও 
ওব রয়ন্টাবলস্ট্ া।  
. 
ত্াই এ শুধুমাত্র রু্বিখন্ডনই, সত্যকথরন  পে লথরক আম া সাধযমত্ লচষ্টা ক রিা আমারে  মারে বিেযমান এ অজ্ঞানত্া ও 
েুিবলত্ারক েূ  ক া  - ইন শ্া আল্লাহ। লসই প্ররচষ্টা  অংশ্ বহরসরি আজ আম া আপনারে  জনয উপস্থাপন ক বে এরক  
আহ্বারন-Calling to The One কতৃ্বক প্রকাবশ্ত্ বভবিও* - "আল-কু্ব 'আন কী? (What is Qur'an)। ইন শ্া আল্লাহ ৬ 
বমবনরট  এই লোট্ট বভবিওবট আমারে  অরনক কনবেউশ্ান েূ  ক রত্ সেম হরি।  
. 
বভবিওবট  ইউবটউি বলঙ্কঃ https://youtu.be/nSHED-pmfeE 
বভবিওবট  বলবখত্ িােবিরপ্ট  জনয লেখুনঃ https://www.facebook.com/971473962974903/videos/1030917580363874/ 
  

https://www.facebook.com/callingtotheone/?fref=mentions
https://www.facebook.com/callingtotheone/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnSHED-pmfeE&h=ATOk5KQLF2irsNfwur-NYqIUTfgTUs3nwDOT5NMCl7Oe4d2XhfabCOIkt7SlXMSMhCusZXTXpnOdAvpV0oG5tc5XIZpCUtOVZBg63cQyDl2s7Cz4nZpszhmdd712qeBRsnExMJNFiIOqxDBZOOGzEya8n1qJ6uEu-uu4qmyaYOUJ0nVR0uMGrC0l3nDbXJF1W5ABK67BYg2inaB_7QGuvULyY1s_A3MYRc5pa6rbac6j-UI-txlfbeLGN-8NuaGmiJY_PJEULH4hZjEsVWtGh4pZQTJT3SqQiA
https://www.facebook.com/callingtotheone/videos/1030917580363874/?fref=mentions


 

87 

১৮ 
সাহািী উিাই বিন কা’ি( া) এ  কু আরন বক আসরলই েুইবট অবত্ব ি সু া বেল?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

প্রখযাত্ সাহািী উিাই বিন কা’ি( া) এ  মুসহারে {বলবপিদ্ধ পূণব কু আন} সু াসংখযা বনরয় প্রশ্ন লত্ারল লেশ্-বিরেরশ্  বিষ্টান 
বমশ্না ী, ত্ারে  বমবিয়া ইভানরজবলস্ট্, নাবিক-মুিমনা এিং বিরেশ্ী ওব রয়ন্টাবলস্ট্ া।ত্া া বি ামহীনভারি প্রচা ণা চাবলরয় 
র্ারচ্ছ লর্—সাহািী উিাই বিন কা’ি( া) এ  িযবিিত্ মুসহারে ১১৬বট সু া বেল-অথবাৎ েুইবট ‘অবত্ব ি’ সু া বেল।এ ো া ত্া  
প্রমাণ ক রত্ চায় লর্ িত্বমান কু আরন  সারথ সাহািীরে  কু আরন সু াসংখযায় লিবশ্-কম বেল।এভারি ত্া া উসমান( া) 
কতৃ্বক সংকবলত্ কু আরন  গ্রহণরর্ািযত্ারক প্রশ্নবিদ্ধ ক রত্ চায়। অথবাৎ কু আন নাবক র্থাথবরূরপ সং েণ ক া হয়বন।এ  
এরহন প্রশ্ন লত্ালা  অথব হরচ্ছ ইসলামরকই প্রশ্নবিদ্ধ ক া। 
  
এরহন োবি লত্ালা  জনয ইসলামবির াধী া বনরম্ন  িণবণাবট িযিহা  কর — 
  
“এিং উিাই( া) এ  মুসহারে বেল ১১৬বট(সু া/অধযায়) এিং লশ্ষ লথরক বত্বন বলবপিদ্ধ কর ন সু া হােে এিং খাল’। ” 
[আল ইত্কান, জালালুবেন সুয়ুবত্, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬] 
উরল্লখয, ‘সু া’ শ্রব্দ  অথব অধযায়। 
উিাই( া) ত্াাঁ  মুসহারে লর্ অবত্ব ি অংশ্টুকু বলবপিদ্ধ কর বেরলন, ত্াও জালালুবেন সুয়ুবত্( ) িণবণা কর রেনঃ 

  يَْفُجُركَ  َمنْ  َونَتُْركُ  َونَْخلَعُ  نُْكفُُركَ  َوََل  َعلَْيكَ  َونُثْنِي َوَنْستَْغِفُركَ  نَْستَِعينُكَ  إِنَّا اللَُّهمَّ 
ُمْلَحقٌ  بِاْلُكفَّارِ  َعذَابَكَ  إِنَّ  َعذَابَكَ  َونَْخَشى َرْحَمتَكَ  نَْرُجو َونَْحِفدُ  نَْسعَى َوإِلَْيكَ  َونَْسُجدُ  نَُصل ِي َولَكَ  نَْعبُدُ  إِيَّاكَ  اللَُّهمَّ  . 

অথবঃ লহ আল্লাহ, আম া শুধু আপনা  কারেই সাহার্য চাই, শুধু আপনা  কারেই েমা চাই, আপনা  গুণিান কব , আপনা  
অকৃত্জ্ঞ হই না, আ  র্া া আপনা  অিাধয ত্ারে  লথরক আলাো ও বিবচ্ছন্ন হই। লহ আল্লাহ, আম া শুধু আপনা ই ইিােত্ 
কব , শুধু আপনা  বনকট প্রাথবনা কব , শুধু আপনা  প্রবত্ নত্ হই(বসজোহ কব ), আপনা  বেরক ধাবিত্ হই।আ  আম া 
আপনা  কবঠন শ্াবিরক ভয় কব , আপনা  েয়া  আশ্া  াবখ।বনিয়ই আপনা  শ্াবি লত্া অবিশ্বাসীরে  জনয বনধবাব ত্। 
[আল ইত্কান, জালালুবেন সুয়ুবত্ ১/২২৭] 
  
লকান লকান ল ওয়ারয়রত্ সামানয বকেু শ্রব্দ  পাথবকয লেখা র্ায়। 
জালালুবেন সুয়ুবত্( ) এ কম অরনক ল ওয়ারয়ত্ িণবণা কর রেন র্ারত্ উরল্লখ আরে লর্ সাহািী( া)িণ নামারজ এই “সু া”েয় 
পাঠ কর রেন। লর্ শ্ব্দগুরলারক কু আরন  সু া  সারথ বমবলরয় অপপ্রচা  চালারনা হরচ্ছ, লসগুরলা প্রকৃত্পরে বজব্রাঈল(আ) 
কতৃ্বক  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)রক লশ্খারনা লোয়া। 
  
ইমাম িাইহাকী( ) িণবণা কর রেনঃ 

دُ  يَا: " فَقَالَ  فََسَكَت، اْسُكتْ  أَنِ  إِلَْيهِ  فَأَْوَمأَ  َجْبَرئِيلُ  َجاَءهُ  إِذْ  ُمَضرَ  َعلَى يَدُْعو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  بَْينَا  يَْبعَثْكَ  لَمْ  للاَ  إِنَّ  ُمَحمَّ
بَُهمْ  أَوْ  َعلَْيِهمْ  يَتُوبَ  أَوْ  َشْيءٌ  اْْلَْمرِ  ِمنَ  لَكَ  لَْيسَ { َعذَابًا يَْبعَثْكَ  َولَمْ  َرْحَمةً، َبعَثَكَ  َوإِنََّما لَعَّانًا، َوََل  ابًاَسبَّ  : عمران آل} [َظاِلُمونَ  فَإِنَُّهمْ  يُعَذ ِ

ينُكَ نَْستَعِ  إِنَّا اللُهمَّ : اْلقُنُوتَ  َهذَا َعلََّمهُ  ثُمَّ ] 128  ... 
“র্খন  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) মুো  লিারত্র  বিরুরদ্ধ লোয়া ক বেরলন, বজব্রাঈল(আ) ত্াাঁ  বনকট আসরলন এিং ত্াাঁরক থামরত্ ইবঙ্গত্ 
ক রলন, ত্াই বত্বন লথরম লিরলন।এ প  বজব্রাঈল(আ) িলরলন, “লহ মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص), আল্লাহ আপনারক অিমূলযায়ন ক রত্ িা 



 

88 

লোষ বেরত্ পাঠানবন ি ং বত্বন আপনারক এক েয়াস্বরূপ পাবঠরয়রেন।আ  বত্বন আপনারক আর্াি আনিা  জনযও পাঠানবন।  
. 
{এ প  িলরলন} “বত্বন(আল্লাহ) ত্ারে রক েমা ক রিন বকংিা শ্াবি লেরিন এটা আপনা  বসদ্ধাি নয়, আ  বনিয়ই ত্া া 
লত্া জাবলম।”(আবল ইম ান ৩:১২৮)  
  
এ প  বত্বন ত্াাঁরক কুনুত্বট বশ্ো বেরলনঃ “লহ আল্লাহ, আম া শুধু আপনা  কারেই সাহার্য চাই,... ...”। ” 
(সুনানুল কুি া, ইমাম িাইহাকী, হাবেস নং ৩১৪২) 
  
আনাস( া)রক আব্বান বিন আিু আয়াশ্ এ কুনুরত্  িযাপার  বজরজ্ঞস ক রল বত্বন উি  লেনঃ 

السََّماء من إَِلَّ  أَْنَزلَتَا إِن َوللا  
অথবঃআল্লাহ  শ্পথ, এগুরলা লত্া আসমান লথরক নাবজল হরয়রে। 
(েু র  মানসু (োরুল বেক , নিরুত্ লথরক প্রকাবশ্ত্),জালালুবেন সুয়ুবত্, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৯৫) 
  
অত্এি আম া লেখলাম লর্, নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন জাবলম মুো  সম্প্রোরয়  বিরুরদ্ধ লোয়া ক বেরলন, ত্খন লের শ্ত্া 
বজব্রাঈল(আ) এরস ত্াাঁরক স্ম ণ কব রয় লেন লর্ আল্লাহ ত্াাঁরক েয়াস্বরূপ লপ্র ণ কর রেন। এ প  বত্বন ত্াাঁরক লসই 
কুনুত্বট(নামারজ পাঠ ক া লোয়া) বশ্বখরয় লেন।জালালুবেন সুয়ুবত্( ) ত্াাঁ  আল ইত্কারন  বিবভন্ন িণবণায়{লেখুন আল ইত্কান 
১/২২৭-২২৮} উমা ( া), উিাই( া) এিং আিু মুসা( া) ত্াাঁরে  নামারজ লসই কুনুত্ পাঠ কর রেন িরল বিি ণ উরল্লখ 
কর রেন। র্বেও নামারজ লর্ লকান লোয়া ক া র্ায়, বকন্তু লর্রহতু্ বজব্রাঈল(আ) স াসব  এরস মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক ঐ কুনুত্ 
বশ্বখরয়রেন, সাহািী( া)িণও নামারজ লসই কুনুত্বট পড়রত্ পেন্দ ক রত্ন, অরনক সাহািী লথরক এ  বিি ণ পাওয়া 
র্ায়।আম া লেরখবে বকভারি কু আন নাবজরল  সারথ সােৃশ্যপূণব উপারয় িাকযগুরলা বজব্রাঈল(আ) এ  ো া মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক 
লশ্খারনা হরয়রে।এ কা রণ সুন্নাহরপ্রমী সাহািীিণ নামারজ লস িাকযগুরলা কুনুত্ বহসারি পড়রত্ ভারলািাসরত্ন। এই কুনুত্বট 
বিত্  নামারজ পড়া হয়।  
  
েজর  কুনুত্ পড়িা  বিি ণও পাওয়া র্ায়।সাহািীিণ লর্ভারি নামাজ পড়রত্ন, িত্বমান মুসবলম াও হুিহু লসভারিই নামাজ 
পরড়ন। িত্বমান মুসবলম াও নামারজ কুনুত্ পাঠ কর  থারকন।ইসলামবির াধী া লর্ এই শ্ব্দগুরলারক “হাব রয় র্াওয়া সু া” িরল 
প্রত্বষ্ঠত্ ক রত্ চায়, এ  ো া এই ত্রত্ত্ব  অসা ত্াই প্রমাবণত্ হয়। 
  
ওব রয়ন্টাবলস্ট্, বিষ্টান বমশ্না ী এ া িলরত্ চায় লর্—িত্বমারন মুসবলম া লর্ কু আন পরড়, ত্া খবলো উসমান বিন 
আেোন( া) কতৃ্বক সংকবলত্ হরয়রে এিং লসই কু আরন  সারথ লসই সময়কা  অথবাৎ প্রথম রু্রি  মুসবলমরে  কু আরন  
সারথ পাথবকয বেল।বত্বন শুধুমাত্র েমত্া  প্ররয়াি ো া লস্বচ্ছাচা ীভারি কু আন সংকলন কর রেন, অনযানয মুসবলমরে  সারথ 
বমল ল রখ সংকলন কর নবন। এ  প্রমাণ বহসারি ত্া া উিাই( া) এ  মুসহােসংিাি ল ওয়ারয়ত্ এিং সাহািীরে  নামারজ 
কুনুত্ পড়িা  ল ওয়াত্গুরলা অপিযাখযা ক রত্ হয়।  
  
বকন্তু ত্ারে  এই িারজ ত্ত্ত্ব সহরজই অসা  প্রমাণ ক া র্ায় লকননা উিাই( া) এিং অনযানয সাহািীরে  লকউ কখরনা এই োবি 
কর নবন লর্ ঐ িাকযগুরলা কু আরন  অংশ্। উসমান( া) এ  র্বে কু আন লথরক লকান িাকয স ারনা  ইচ্ছা আসরলই 
থাকরত্া(নাউরু্বিল্লাহ), ত্াহরল বত্বন বনরজই লকন লসই িাকযগুরলা নামারজ পাঠ ক রত্ন? উিাই( া) এ  মুসহারে  লর্ অবত্ব ি 
অংশ্গুরলা উসমান( া) কু আন লথরক িাে বেরয়রেন িরল ইসলামবির াধী া অবভরর্াি লত্ারল, উসমান( া) স্বয়ং লসই িাকযগুরলা 
নামারজ পাঠ ক রত্ন। এিং অনয সকল সাহািী  মত্ই ত্া কুনুত্ বহসারি পাঠ ক রত্ন; কু আরন  অংশ্ বহসারি নয়। লকান 
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িাকয র্বে ত্াাঁ  িাে লেিা ই ইচ্ছা থাকরত্া, ত্াহরল বত্বন বনরজ লকন নামারজ লসই িাকযগুরলাই পাঠ ক রিন?? 
  
“হুসাইন বিন আিেু   হমান িণবণা কর নঃ বত্বন উসমান বজয়ারে  বপেরন নামাজ আু্োয় কর রেন। নামারজ  পর  বত্বন 
ত্াাঁরক িরলন লর্, বত্বন লসই িাকযগুরলা ো া কুনুত্ পরড়রেন।অত্ঃপ  িরলন, উমা  বিন খািাি( া) এিং উসমান বিন 
আেোন( া)ও এভারিই ত্া আোয় ক রত্ন” 
(মুসান্নাে ইিন আবি শ্াইিাহ, হাবেস নং ৭০৩২) 
  
বির াধী া এিা  হয়রত্া িলরি—ত্াহরল উিাই বিন কা’ি( া) লকন ত্াাঁ  মুসহারে অবত্ব ি ‘সু া’ েুইবট বলবপিদ্ধ কর বেরলন, 
র্বে ত্া কু আরন  অংশ্ না হয়? 
  
এ বিষরয় প্রথরমই লর্বট িলিঃ ‘সু া’ শ্রব্দ  অথব অধযায়। উিাই( া) এ  িযবিিত্ মুসহােবটরত্ লমাট অধযায় িা লসকশ্ন বেল 
১১৬বট। বকন্তু এ  মারন এই নয় লর্ ত্া  সকল অধযায় িা সু া কু আরন  অংশ্। 
  
মুহাম্মাে আিেুল আবজম আল জু কানী( ) এ িযাপার  উরল্লখ কর রেনঃ “লর্ সকল সাহািী  এক িা ত্া  অবধক িযবিিত্ 
কবপ বেল, ত্াাঁ া লস সমি কবপরত্ এমন বকেুও উরল্লখ ক রত্ন র্া কু আরন  অংশ্ বেল না।ত্ারে  বলবপিদ্ধ এই অবত্ব ি 
অংরশ্  মরধয উরল্লখরর্ািয হরচ্ছ কু আরন  লর্ অংশ্গুরলা লিাো কবঠন হত্ লসগুরলা  িযাখযা(ত্ােবস ) বকংিা লোয়া, লর্গুরলা 
অরনকটা কু আরন  লোয়া  মত্ই বেল।রসই লোয়াগুরলা নামারজ কুনুত্ বহসারি পড়া হত্।এিং ত্াাঁ া জানরত্ন এগুরলা 
কু আরন  অংশ্ নয়।রলখা  স িারম  অভারি  জনয ত্া া এমনবট ক রত্ন।এিং ত্া া শুধুমাত্র বনরজরে  পড়িা  জনয 
কু আন বলখরত্ন কারজই এগুরলা লিাো ত্াাঁরে  জনয সহজ বেল এিং কু আরন  সারথ বমরশ্ র্ািা  ভয় বেল না।” 
(মানাবহল আল ই োন বে উলুমুল কু আন(োরুল কুতু্ি আল আ াবি, নিরুত্ লথরক প্রকাবশ্ত্), পৃষ্ঠা ২২২) 
  
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এগুরলা  ো া কুনুত্ পড়রত্ন এিং উমা ( া), আলী( া) এিং অনযানয সাহািীরে ( াবেয়াল্লাহু আনহুম)রক 
বশ্বখরয়রেন। ত্াাঁ া সিাই এগুরলা  ো া নামারজ আল্লাহ  বনকট লোয়া ক রত্ন।মুসবলমিণ ত্া শুরনরেন এিং ত্াাঁরে  লথরক 
িণবণা কর রেন এিং বকত্ািসমূরহ উরল্লখ কর রেন। 
(আল কু আন ওয়া নাক্বে মাত্া’ইন আ  রুহিান(োরুল কালাম,োরমস্ক লথরক প্রকাবশ্ত্), পৃষ্ঠা ২৭৭) 

نسخ لما عفان بن عثمان أن عطاء عن  
وزيد ثابت بن زيد على يملي فكان كعب، بن أبي إلى أرسل المصاحف في القرآن  

وزيد أبي قراءة على المصحف فهذا يعربه، العاص بن سعيد ومعه يكتب  

আত্া( ) লথরক িবণবত্; র্খন কু আন মুসহারে বলবপিদ্ধ ক া হরি, উসমান বিন আেোন( া) উিাই( া) এ  বনকট লপ্র ণ 
ক রলন। অত্এি বত্বন র্াবয়ে বিন সাবিত্( া) এ  বনকট িণবণা ক রলন এিং র্াবয়ে বলবপিদ্ধ ক রলন এিং ত্া াঁ সারথ বেরলন 
সাঈে বিন আস( ), প্রকাশ্ ক া  জনয।অত্এি এবট উিাই ও র্াবয়রে  বক াত্ অনুর্ায়ী মুসহাে। 
(কানজুল উম্মাল, খণ্ড ২, হাবেস ৪৭৮৯)  
  
এই বিি রণ  ো া সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হল লর্, িত্বমারন আম া ১১৪সু া  লর্ মুসহাে পাঠ কব , ত্া স্বয়ং উিাই( া) 
িবণবত্ বেল এিং ত্াাঁ  বক াত্ও বভন্ন বকেু বেল না। েরল সামানযত্ম সরন্দরহ ও আ  অিকাশ্ থাকরলা না লর্ ত্াাঁ  বলবখত্ 
িযবিিত্ কু আরন িত্বমান কু আরন  লথরক লিবশ্ বকেু বেল না র্ারক বত্বন কু আরন  অংশ্ িরল িণয ক রত্ন।  

 
এিং আল্লাহ সিবাবধক উিম জারনন। 
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১৯ 
‘শূ্ণযস্থান লথরক স্রষ্টা  েূ ত্ব’  
-আব ে আজাে 
 

সাবজরে  কারে একবট লমইল এরসরে সকালরিলা। লমইলবট পাবঠরয়রে ত্া  নাবিক িনু্ধ বিপ্লি ধ । বিপ্লি ো’লক আবমও বচবন। 
সো হাসয এই ললাকটা  সারথ মারে মারেই বট.এস.বসরত্ লেখা হরত্া।রেখা হরলই উবন একবট হাবস বেরয় বজরজ্ঞস ক রত্ন,- 
‘তু্ই বক এখরনা  ারত্  লিলা ভূত্ লেবখস?’ 
. 
বিপ্লি ো মরন হয় হাবসবট প্রস্তুত্ কর ই  াখরত্া।রেখা হওয়া মাত্রই প্রেশ্বন। বিপ্লি ো’লক বচনত্াম সাবজরে  মাধযরম। সাবজে 
আ  বিপ্লি ো একই বিপাটবরমরণ্ট । বিপ্লি ো সাবজরে  লচরয় েু িযাচ বসবনয় । 
. 
সাবজে বিশ্ববিেযালরয় এরস লর্ প্রথরম নাবিক হরয় বিরয়বেরলা, ত্া  পুর া লিবিটটাই বিপ্লি ো’ । বিপ্লি ো ত্ারক বিবভন্ন 
নাবিক, এযািরনাবষ্টকরে  িই-টই পবড়রয় নাবিক িাবনরয় লেরলবেরলা। সাবজে এখন আ  নাবিক লনই। 
. 
আবম ক্লাশ্ লশ্রষ রুরম ঢুরক লেখলাম সাবজে ি াির   মরত্াই কবম্পউটা  গুত্ারচ্ছ।আমারক লেখামাত্রই িলরলা,- ‘লত্া  
োওয়াত্ আরে।’ 
– ‘লকাথায়?’- আবম বজরজ্ঞস ক লাম। 
সাবজে িলরলা,- ‘বিপ্লি ো লেখা ক রত্ িরলরেন।’ 
. 
আমা  সারথ উনা  লকান ললনরেন লনই।আমারক এভারি লেখা ক রত্ িলা  লহতু্ বক িুেলাম না।সাবজে িলরলা,- ‘ঘািরড় লিবল 
নাবক? লত্ারক একা না, সারথ আমারকও।’ 
. 
এই িরল সাবজে বিপ্লি ো’  লমইলবট ওরপন কর  লেখারলা।রমইলবট হুিহু এ কম- 
. 
‘সাবজে, 
. 
আবম লত্ামারক একজন প্রিবত্শ্ীল, উো মন সম্পন্ন, মুরিামনা ভািত্াম।পড়াশুনা কর  তু্বম কবথত্ ধমবীয় লিাাঁড়াবম আ  অন্ধ 
বিশ্বাস লথরক লিব রয় এরসবেরল।বকন্তু তু্বম লর্ আিা  লসই অন্ধ বিশ্বারস  জিরত্ বের  র্ারি- লসটা কল্পনাও কব বন আবম।আজ 
বিরকরল িাসায় এরসা। লত্ামা  সারথ আলাপ আরে।’ 
. 
আম া খাওয়া-োওয়া কর , েুপুর   নামাজ পরড় বিপ্লি ো’  সারথ লেখা ক া  জনয লি  হলাম।বিপ্লি ো আরি থাকরত্ন 
িনানী, এখন থারকন কাাঁটািন। জযাম-টযাম কাবটরয় আম া র্খন বিপ্লি ো’  িাসায় লপৌঁবে, ত্খন আসর   ওয়াি হরয় 
লিরে।বিপ্লি ো’  সারথ হযান্ডরশ্ক কর  আম া িসলাম না। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘োো, আলাপ একটু পর  হরি। আসর   নামাজটা পরড় আবস আরি।’ 
. 
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বিপ্লি ো না ক রলন না।আম া লিব রয় লিলাম।পাশ্ববিত্বী মসবজরে আসর   নামাজ পরড় িযাক ক লাম উনা  িাসায়। 
. 
বিপ্লি ো ইরত্ামরধযই কবে নত্ব  কর  ল রখরেন।খুিই উন্নত্মারন  কবে।কবে  িন্ধটা পুর া ঘ ময় েবড়রয় পড়রলা মূহুরত্বই। 
. 
সাবজে কবে হারত্ বনরত্ বনরত্ আমারক উরেশ্য কর  িলরলা,- ‘জাবনস, বিপ্লি ো’  এই কবে বিশ্ববিখযাত্।ভূ-মধয সাি ীয় 
অিরল  কবে।এইটা কানািা োড়া আ  লকাথাও পাওয়া র্ায় না। বিপ্লি ো কানািা লথরক অিবা  কব রয় আরনন।’ 
. 
কবে  কারপ চুমুক বেরয় মরন হরলা আসরলই সবত্য।এত্ ভারলা কবে হরত্ পার -ভািাই র্ায় না। 
. 
সাবজে এিা  বিপ্লি ো’  বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘আলাপ শুরু লহাক।’ 
. 
বিপ্লি ো’  মুরখ সো হাসয ভািটা আজরক লনই। উনা  প ম বশ্রষয  এ কম অধঃপত্রন সম্ভিত্ উনা  মন বকেুটা বিষন্ন। 
বত্বন িলরলন,- ‘লত্ামা  বসদ্ধারি  প্রবত্ আমা  র্রথষ্ট শ্রদ্ধা আরে। ত্রি, লত্ামারক একবট বিষরয় িলা  জনযই আসরত্ িরলবে। 
হয়রত্া তু্বম িযাপা বট লজরন থাকরি-ত্িুও।’ 
সাবজে কবে  কারপ চুমুক বেরয় িলরলা,- ‘জানা বিষয়টাও আপনা  মুখ লথরক শুনরল মরন হয় নতু্ন জানবে। আবম আপনারক 
করত্াটা পেন্দ কব  ত্া লত্া আপবন জারননই।’ 
. 
বিপ্লি ো লকান ভূবমকায় লিরলন না।স াসব  িলরলন,- ‘ওই লর্, লত্ামা  সৃবষ্টকত্বা, উনা  িযাপার  িলরত্ চাই। তু্বম বিজ্ঞারন  
োত্র, তু্বম হয়রত্া এ িযাপার  জারনা। সম্প্রবত্ বিজ্ঞান প্রমান কর রে, এই মহাবিশ্ব সৃবষ্টরত্ সৃবষ্টকত্বা  লকান ে কা  
লনই।মহাবিশ্ব সৃবষ্ট হরয়রে শুনয লথরকই। 
. 
আরি লত্াম া,মারন বিশ্বাসী া িলরত্, একটা সামানয সুাঁচও র্খন লকান কাব ি  োড়া এমবন এমবন নত্ব  হরত্ পার না, ত্াহরল 
এই লিাটা মহাবিশ্ব বকভারি নত্ব  হরি আপনাআপবন? বকন্তু বিজ্ঞান এখন িলরে, এই মহাবিশ্ব শুনয লথরক আপনাআপবনই নত্ব  
হরয়রে।কার া সাহার্য োড়াই।’ 
এই কথাগুরলা বিপ্লি ো এক নািারড় িরল লিরলন।মরন হরয়রে বত্বন লকান বনঃশ্বাসই লনন বন এত্েণ। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘অদু্ভত্ লত্া। ত্াহরল লত্া আমারক আিা  নাবিক হরয় লর্রত্ হরি লেখবে। হা হা হা হা।’ 
. 
সাবজে চমৎকা  একটা হাবস বেরলা। সাবজে এইভারি হাসরত্ পার , ত্া আবম আজই প্রথম লেখলাম। বিপ্লি ো লসবেরক 
মরনারর্াি বেরয়রেন িরল মরন হরলা না। 
. 
উবন লমাটামুবট একটা ললকচা  শুরু কর রেন।আবম আ  সাবজে খুি মরনারর্াবি োরত্র  মরত্া উনা  নিজ্ঞাবনক কথািাত্বা 
শুনবেলাম। বত্বন র্া লিাোরলন, িা িলরলন, ত্া  সা  সংরেপ এ কম।- 
. 
‘পোথব বিজ্ঞারন নতু্ন বেিরি  উরমাচন কর রে লকায়াণ্টাম লমকাবনে। এই লকায়ান্টাম লমকাবনরে একবট বথওব  আরে, লসবট 
হরলা- ‘লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান। এই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  মূল কথা হরলা,- ‘মহাবিরশ্ব প ম শুনয স্থান িরল আেরত্ বকেু 
লনই। মারন, আম া লর্টারক ‘Nothing’ িরল এত্বেন লজরন এরসবে, বিজ্ঞান িলরে, আেরত্ ‘Nothing’ িলরত্ বকেুই 
লনই।প্রকৃবত্ শূ্নয স্থান পেন্দ কর না। ত্াই, র্খনই লকান শুনযস্থান (Nothing) নত্ব  হয়, লসখারন এক লসরকরন্ড  বিবলয়ন 
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ভারি  এক ভাি সমরয়  মরধয কণা এিং প্রবত্কণা (Matter & anti-matter) নত্ব  হরচ্ছ, এিং একবট  সারথ অনযবট  
ঘষবরণ ধ্বংস হরয় র্ারচ্ছ। 
. 
লত্াম া জারনা লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  ধা না লকাথা হরত্ এরসরে?’ 
. 
আবম িললাম,- ‘না।’ 
. 
বিপ্লি ো আিা  িলরত্ শুরু ক রলন,- ‘ এই ধা না এরসরে হাইরজনিারিব  বিখযাত্ ‘অবনিয়ত্া নীবত্’ লথরক। হাইরজনিারিব  
লসই বিখযাত্ সূত্রটা লত্াম া জারনা বনিয়?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ। হাইরজনিািব িরলরেন, আম া কখনও একবট কণা  অিস্থান এিং এ  ভ রিরি  সবঠক পব মাণ 
একসারথ একুর ইটবল জানরত্ পা রিা না। র্বে অিস্থান সবঠকভারি জানরত্ পাব , ত্াহরল এ  ভ রিরি  মরধয িলে 
থাকরি।আিা  র্বে ভ রিি সবঠকভারি জানরত্ পাব , ত্াহরল এ  অিস্থারন  মরধয িলে থাকরি।েুরটা একইসারথ সবঠকভারি 
জানা কখরনাই সম্ভি না। এইটা লর্ সম্ভি না, এটা বিজ্ঞারন  অসা ত্া না, আসরল এটা হরলা কণা  ধমব িা নিবশ্ষ্টয। ‘ 
. 
বিপ্লি ো িলরলন,- ‘এোেবল। একেম ত্াই।হাইরজনিারিব  এই নীবত্রক শ্বি আ  সমরয়  লেরত্র িযিহা  ক া 
র্ায়।হাইরজনিারিব  এই নীবত্ র্বে সবত্য হয়, ত্াহরল মহাবিরশ্ব ‘শূ্নযস্থান’ িরল বকেু থাকরত্ পার না। র্বে থারক, ত্াহরল ত্া  
অিস্থান ও ভ রিি েুরটাই শূ্নয চরল আরস, র্া হাইরজনিারিব  নীবত্ বিরুদ্ধ।’ 
. 
এইটুকু িরল বিপ্লি ো একটু থামরলা। কবে  পট লথরক কবে ঢালরত্ ঢালরত্ িলরলন,- ‘িুেরত্রো লত্াম া?’ 
. 
সাবজে িুেরে বকনা জাবননা, ত্রি আমা  কারে িযাপা বট েূরিবাধয মরন হরলও, বিপ্লি ো’  উপস্থাপন ভবঙ্গমা লসটারক অরনকটাই 
প্রািল কর  তু্লরে।ভারলা লািরে। 
. 
বিপ্লি ো কবেরত্ চুমুক বেরলন। এ প  আিা  িলরত্ শুরু ক রলন,- ‘ত্াহরল লত্াম া িরলা না, লর্ বিি িযাং এ  আরি লত্া 
বকেুই বেরলা না।না সময়, না শ্বি, না অনযবকেু।ত্াহরল বিি িযাং এ  বিরফা নবট হরলা বকভারি? এ  জনয বনিয় লকান শ্বি 
ে কা ? লকান িাবহযক িল ে কা ,ত্াই না? এইটা িরল লত্াম া স্রষ্টা  ধা নারক জারয়জ ক রত্।রত্াম া িলরত্, এই িাবহযক 
িলটা এরসরে স্রষ্টা  কাে লথরক। বকন্তু লেরখা, বিজ্ঞান িলরে, এইখারন স্রষ্টা  লকান হাত্ লনই। বিি িযাং হিা  জনয লর্ শ্বি 
ে কা  বেরলা, লসটা এরসরে এই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান লথরক।সুত্ াং, মহাবিশ্ব নত্ব রত্ স্রষ্টা  অবিত্বরক বিজ্ঞান িাইর ে 
‘না’ িরল বেরয়রে।আ , লত্াম া এখরনা স্রষ্টা স্রষ্টা কর  লকাথায় লর্ পরড় আরো।’ 
. 
এত্টুকু িরল বিপ্লি ো’  লচাখমুখ েলমবলরয় উঠরলা। মরন হরচ্ছ, উবন লর্ উরেরশ্য আমারে  লিরকরেন ত্া সেল হরয় লিরে। 
আম া হয়রত্া উনা  বিজ্ঞারন  উপ  এই জ্ঞানিভব ললকচা  শুরন এেুবন নাবিকত্া  উপ  ঈমান বনরয় আসরিা। 
. 
র্ারহাক, ইরত্ামরধয সাবজে েু কাপ কবে বিরল লেরলরে। নতু্ন এক কাপ ঢালরত্ ঢালরত্ লস িলরলা,- ‘এই িযাপার  বষ্টরেন 
হবকংরয়  িই আরে।নাম- ‘The grand design’। এটা আবম পরড়বে।’ 
. 
সাবজরে  কথা শুরন বিপ্লি ো’লক খুি খুবশ্ মরন হরলা।বত্বন িলরলন,- ‘িাহ, তু্বম ত্াহরল পড়াশুনা ষ্টপ কর াবন? লিশ্ লিশ্! 
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পড়াশুনা ক রি।রিবশ্ লিবশ্ পড়রি।’ 
. 
সাবজে হাসরলা। লহরস লস িলরলা, – ‘বকন্তু োো, এই িযাপার  আমা  কনবেউশ্ান আরে।’ 
. 
– ‘লকান িযাপার ?’- বিপ্লি ো’  প্রশ্ন। 
. 
– ‘বষ্টরেন হবকং আ  বলওনািব ললাবেরনা  িই The grand design এ  িযাপার ।’ 
. 
বিপ্লি ো একটু থত্মত্ লখরলা মরন হরলা। মরন হয় উবন মরন মরন িলরে- এই লেরল লেখবে লখাো  উপ  লখাোবিব  ক রে। 
. 
বত্বন িলরলন,- ‘বক্লয়া  কর া।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- আবম েুইটা বেক লথরকই এটা  িযাখযা ক রিা।বিজ্ঞান এিং ধমব। র্বে অনুমবত্ লেন।’ 
. 
– ‘অিশ্যই।’- বিপ্লি ো িলরলন। 
. 
আবম মুগ্ধ লশ্রাত্া। গুরু এিং এে-বশ্রষয  ত্কব জরম উরঠরে। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘প্রথম কথা হরচ্ছ, বষ্টরেন হবকংরয়  এই বথওব টা এখরনা ‘বথওব ’, লসটা ‘েযাে’ নয়।এই িযাপার  প্রথম কথা 
িরলন বিজ্ঞাবন লর ে িাউস।বত্বন এইটা বনরয় একবট বিশ্াল সাইরজ  িই বলরখবেরলন।িইটা  নাম বেরলা- ‘A Universe 
from nothing’। 
. 
অরনক পর , এখন বষ্টরেন এটা বনরয় উনা  The grand design এ কথা িরলরেন। উনা  এই িইটা প্রকাশ্ হিা  প  বস 
এন এরন  এক সাংিাবেক হবকংরক বজরজ্ঞস কর বেরলা,- ‘আপবন বক ইশ্বর  বিশ্বাস কর ন?’ 
. 
হবকং িরলবেরলা,- ‘ইশ্ব  থাকরলও থাকরত্ পার , ত্রি, মহাবিশ্ব নত্ব রত্ ত্া  প্ররয়াজন লনই।’ 
. 
বিপ্লি ো িলরলা,- ‘লসটাই।উবন লিাোরলন লর্, ইশ্ব  মূলত্ ধাবমবকরে  একবট অকার্বক  বিশ্বাস।’ 
. 
– ‘হবকং বক িুবেরয়রেন জাবননা, বকন্তু হবকংরয়  ঐ িইবট অসমূ্পণব।বকেু িলে আরে।’ 
. 
বিপ্লি ো কবে  কাপ  াখরত্  াখরত্ িলরলন,- ‘িলে? মারন?’ 
. 
– ‘োাঁড়ান, িলবে। িলে মারন, উবন বকেু বিষয় িইরত্ বক্লয়া  কর ন বন। লর্রহতু্ এটা বিজ্ঞান মহরল প্রমাবনত্ সত্য নয়, ত্াই 
এটা বিজ্ঞান মহরল প্রচু  বিত্বকবত্ হরয়রে। 
. 
উনা  িইরত্ লর্ িলেগুরলা আরে, লসগুরলা বসব য়াবল িলবে। 
. 
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িলে নাম্বা  ০১ 
হবকং িরলরেন, শূ্নয লথরকই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  মাধযরম িস্তু কণা নত্ব  হরয়রে,এিং লসটা মহাকষব িরল  মাধযরম 
বনউিালাইজ হরয়রে। 
এখারন প্রশ্ন হরলা,- ‘শূ্নয িলরত্ হবকং বক একেম Nothing (লকানবকেুই লনই) িুবেরয়রেন, নাবক Quantum Vaccum (িস্তু  
অনুপবস্থবত্) িুবেরয়রেন লসটা বক্লয়া  কর ন বন।হবকং িরলরেন, শূ্নযস্থারন িস্তু কণা  মারে লকায়াণ্টাম িযাকচুরয়শ্ান হরত্ হরল 
লসখারন মহাকষব িল প্ররয়াজন। 
. 
বকন্তু ঐ শূ্নযস্থারন (র্খন সময় আ  স্থানও নত্ব  হয়বন) বঠক লকাথা লথরক এিং বকভারি মহাকষব িল এরলা, ত্া  লকান িযাখযা 
হবকং লেয় বন। 
. 
িলে নাম্বা - ০২ 
হবকং ত্া  িইরত্ িরলরেন, মহাবিশ্ব নত্ব  হরয়রে একেম শূ্নয লথরক, লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  মাধযরম। ত্খন ‘সময়’ 
(Time) এ  আচ ন আজরক  সমরয়  মরত্া বেরলা না। ত্খন সমরয়  আচ ন বেরলা ‘স্থান’ (Space) এ  মরত্া। কা ন, এই 
িযাকচুরয়শ্ান হিা  জনয প্রাথবমকভারি সমরয়  ে কা  বেরলা না, স্থারন  ে কা  বেরলা। 
. 
বকন্তু হবকং ত্া  িইরত্ এই কথা িরলন বন লর্,লর্ সময় (Time) মহাবিরশ্ব  একেম শুরুরত্ ‘স্থান’ এ  মরত্া আচ ন কর রে, 
লসই ‘সময়’ প িত্বীরত্ বঠক করি আ  কখন লথরক আিা  Time এ  মরত্া আচ ন শুরু ক রলা এিং লকরনা?’ 
আবম বিপ্লি ো’  মুরখ  বেরক ত্াকালাম। ত্া  লচহা া  উৎেুল্ল ভািটা চরল লিরে। 
. 
সাবজে িরল র্ারচ্ছ- 
. 
িলে নাম্বা - ০৩ 
পোথববিেযা  লর্ সূত্র লমরন লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান হরয় মহাবিশ্ব নত্ব  হরলা, ত্খন শূ্নযািস্থায় পোথববিেযা  এই সূত্রগুরলা 
িলিৎ থারক বক কর ? এইটা  িযাখযা হবকং লেয়বন। 
. 
িলে নাম্বা  – ০৪ 
আপবন িরলরেন, প্রকৃবত্ শূ্নযস্থান পেন্দ কর না। ত্াই, শূ্নযস্থান পূ ণ ক রত্ আপনা আপবন লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান হরয় 
মহাবিশ্ব নত্ব  হরয়রে। আমা  
. 
প্রশ্ন হরলা- লর্খারন আপবন শূ্নযস্থান বনরয় কথা িলরেন, র্খম সময় বেরলা না,স্থান বেরলা না, ত্খন আপবন প্রকৃবত্ লকাথায় 
লপরলন?’ 
সাবজে হবকংরয়  িইরয়  পাাঁচ নাম্বা  িলরে  কথা িলরত্ র্াবচ্ছরলা। ত্ারক থাবমরয় বেরয় বিপ্লি ো িলরলন,- ‘ওরক ওরক। 
িুেলাম। আবম িলবে না লর্ এই বজবনসটা এরকিার  সবত্য। এটা বনরয় ত্কব-বিত্কব হরি।আরলাচনা-সমারলাচনা হরি।আর া 
প ীো-নীব ো হরি।ত্া প  বিসাইি হরি লর্ এটা বঠক না ভুল।’ 
. 
সাবজরে  কারে বিপ্লি ো’  এ কম লমৌন প াজয় আমারক খুি তৃ্বপ্ত বেরলা।মরন মরন িললাম,- ‘ইরয়স সাবজে, ইউ কযান।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ, লস প ীো চলরত্ থাকুক। র্বে লকানবেন এই বথওব  সবত্যও হরয় র্ায়, ত্াহরল আমারক িাক বেরয়ন না 
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োো। কা ন, আবম লকা ান বেরয়ই প্রমান কর  বেরত্ পা রিা।’ 
. 
সাবজরে  এই কথা শুরন আমা  লহাঁচবক উরঠ লিরলা। বক িরল ল ? এত্েন লর্টারক িলেপূণব িরলরে, লসটারক আিা  লকা ান 
বেরয় প্রমান ক রি িলরে? কযামরন বক?’ 
. 
বিপ্লি ো’ও িুেরলা না। বত্বন বজরজ্ঞস ক রলন,- ‘বক  কম?’ 
. 
সাবজে হাসরলা। িলরলা,- ‘শূ্নয লথরকই মহাবিশ্ব সৃবষ্ট  কথা আল লকা ারন িলা আরে োো।’ 
আবম আর া অিাক। বক িরল এই লেরল? 
. 
লস িলরলা,- ‘আবম িলবে না লর্ লকা ান লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  কথাই িরলরে। লকা ান র্া  কাে লথরক এরসরে, বত্বন ত্া  
সৃবষ্ট জিরত্  সৃবষ্ট  িযাখযা বেরয়রেন।এখন লসটা বিি িযাং আসরলও পাটারি না, লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান বথওব  আসরলও 
পাটারি না। একই থাকরি।’ 
বিপ্লি ো িলরলা,- ‘লকা ারন বক আরে িলরল লর্ন?’ 
– ‘সূ া িাকা া  ১১৭ নাম্বা  আয়ারত্ আরে- 
. 
‘বর্বন আকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিীরক অনবিত্ব হরত্ অবিরত্ব আনায়ন কর ন (এখারন মূল শ্ব্দ ‘িাবেয়ুয’/Originator- লসখান লথরকই 
অবিত্ব-অনবিরত্ব  ধা না) এিং র্খন বত্বন বকেু ক িা  জনয বসদ্ধাি গ্রহণ কর ন ত্খন শুধু িরলন হও, আ  ত্া হরয় র্ায়।’ 
. 
‘Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only to say when He wills a thing, 
“Be,” and it is’…. 
. 
লেখুন, আবম আিার া িলবে, আবম এটা িলবে না লর্, আল্লাহ ত্া’লা এখারন লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  কথাই িরলরেন। বত্বন 
ত্া  সৃবষ্ট  কথা িরলরেন। 
. 
বত্বন ‘অনবিত্ব’ (Nothing) লথরক ‘অবিরত্ব’ (Something) এ এরনরেন।এমন না লর্, আল্লাহ প্রথরম মহাবিরশ্ব  োে িানারলন। 
ত্া প  ত্ারত্ সূর্ব, চাাঁে, িযালাবে এগুলা একটা একটা িবসরয় বেরয়রেন। বত্বন লকিল বনরেবশ্ বেরয়রেন। 
. 
হবকংও একই কথা িলরে। বকন্তু ত্া া িলরে এটা এমবন এমবন হরয় লিরে, শূ্নয লথরকই। আল্লাহ িলরেন, না, এমবন হয়বন। 
আবম র্খন বনরেবশ্ কর বে ‘হও’ (কুন), ত্খন ত্া হরয় লিরলা। 
. 
হবকং িযাখযা বেরত্ পা রে না এই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  জনয মহাকষব িল লকাথা লথরক এরলা, ‘সময়’ লকন, বকভারি ‘স্থান 
‘হরলা, পর  আিা  লসটা ‘সময়’ হরলা। 
. 
বকন্তু আমারে  স্রষ্টা িযাখযা বেরয়রেন। বত্বন িরলরেন ‘হরত্’, আ  ত্া হরয় লিরলা। 
. 
ধরুন একটা মযাবজবশ্য়ান মযাবজক লেখারচ্ছ। মযাবজবশ্য়ান িরস আরে লষ্টরজ  এক লকাণায়।বকন্তু লস ত্া  লচারখ  ইশ্া ায় 
মযাবজক লেখারচ্ছ।েশ্বক লেখরে, খাবল লটবিরল  উপর  হঠাৎ একটা কিুত্  নত্ব  হরয় লিল,এিং লসটা উরড়ও লিরলা। 
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. 
েশ্বক বক িলরি এটা লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারন  মাধযরম হরয় লিরে? না, িলরি না। 
. 
এ  লপেরন মযাবজবশ্য়ারন  কা সাবজ আরে।রস লষ্টরজ  এক লকাণা লথরক লচাখ বেরয় ইশ্া া কর রে িরলই এটা হরয়রে। 
. 
স্রষ্টাও লস কম।বত্বন শুধু িরলরেন, ‘হও’, আ  মহাবিশ্ব আপনা আপবনই হরয় লিরলা।….. 
. 
আপনারে  লসই শূ্নযস্থান লথরক স্রষ্টা  েূ ত্ব লকিল ঐ ‘হও’ পর্বিই। 
. 
মািব রি  আজান পড়রত্ শুরু কর রে। বিপ্লি ো’লক অরনকটাই হত্াশ্ লেখলাম। আম া িললাম,- ‘আজ ত্াহরল উবঠ?’ 
. 
উবন একটা বনঃশ্বাস লেরড় িলরলন,- ‘এরসা।’ 
. 
আম া লিব রয় পড়লাম। আবম অিাক হরয় সাবজরে  বেরক ত্াবকরয় আবে। লক িলরি এই লেরলটা িত্ ে’মাস আরিও নাবিক 
বেরলা। বনরজ  গুরুরকই বক  কম কুরপাকাত্ কর  বেরয় আসরলা।রকা ারন  সূ া িাকা া  ১১৭ নাম্বা  আয়াত্বট করত্া হাজা  
িা  পরড়বে, বকন্তু এভারি লকানবেন ভাবিবন।আজরক এটা সাবজে র্খন বিপ্লি ো লক িুোরচ্ছ, মরন হরচ্ছ আজরকই নতু্ন শুনবে 
এই আয়ারত্  কথা। িিব হরত্ লািরলা আমা । 
 
[বিঃদ্রঃ লনাটঃ সাবজে এখারন শূ্নয লথরক মহাবিশ্ব নত্ব   বির াবধত্া কর বন। হবকংরয়  িইরত্ লর্ িযাপ আরে, ত্া-ই িরলরে। হবকংরয়  
িইটা বিজ্ঞাবন মহরলও অরনক বিত্বকবত্। সমারলাচক বিজ্ঞাবনরে  পরয়ন্টগুরলাই সাবজে উরল্লখ কর রে শুধু] 
  



 

97 

২০ 
হু  আল আইন ও িািলস্ট্যান্ডািব  
-আব ে আজাে 

 

েৃশ্যপট - ০১ 
------------------- 

- 'িুেরলন ভাই? িনু্ধ োড়া লাইে ইমপবসিল।' 
-- 'বি ভাই। আমারে  নিী আেম আঃ ও জান্নারত্ একা একা থাকরত্ পার ন বন। িনু্ধ োড়া উনা  লাইেও ইমপবসিল 
বেরলা।ত্াই আল্লাহ ত্া'লা অনুগ্রহ কর  উনা  জনয হাওয়া আঃ লক িনু্ধ বহরসরি সৃবষ্ট কর  িনু্ধ  িযিস্থা কর বেরলন। আমারে  
মৃতু্য  পর   জীিরনও র্ারত্ আম া একাকী অনুভি না কব , এ জরনয জান্নারত্ আল্লাহ ত্া'লা হুর   িযিস্থা কর  ল রখরেন িনু্ধ 
বহরসরি।' 
-- 'ধু ! সিখারন বময়া ধরমব  পযাাঁচাল পারড়ন কযা?' 
- 'ভাই, আবমও লত্া িনু্ধ  কথাই িললাম। িনু্ধ োড়া লাইে ইমপবসিল। লসটা েুবনয়া আ  জান্নাত্, েুই খারনই।' 
- 
েৃশ্যপট - ০২ 
------------------- 

- 'ভাঈয়া, পেবাহীন, লিিানা মবহলা  সারথ একাকী সময় কাটারত্, ঘু রত্ আল্লাহ বনরষধ কর রেন।' 

-- 'কযারনা?' 

- 'কা ন, এরত্ কর  শ্য়ত্ান মরন  মরধয কু-প্রিাি ঢুবকরয় মানুষরক বিপরথ লেলা  ধান্ধায় থারক। না ী-পুরুষ এমবনরত্ই 
প স্প -প স্পর   প্রবত্ আকবষবত্ হয়। শ্য়ত্ান এটারকই কারজ লািায়।' 

- 'আচ্ছা বময়া, আপনা া েু'জন লেরল-রমরয়রক একসারথ লেখরল লসে োড়া আ  বকেু ভািরত্ পার ন না? ভািরত্ পার ন না, 
ত্া া েু'জন লসে লিইসি ব রলশ্ান োড়াই খুি ভারলা িনু্ধ? একাকীরত্ব  সাথী? এমন ভারলা িনু্ধ, র্া  সারথ লসে োড়াই হারত্ 
হাত্ ল রখ, র্া  লচারখ লচাখ ল রখ হাজা  িের   পথ পাবড় লেওয়া র্ায়? খাবল বক মাথায় লসে ঘুর  নাবক?' 

- 'না ভাই।রসে ঘু রি লকরনা? বকন্তু শ্য়ত্ারন  লত্া আ  বিশ্বাস নাই। লস হারত্ হাত্  াখারত্ বিরয় না জাবন এই হাত্ 
করত্ােূর  বনয়া র্ায়। র্ারহাক, আল্লাহ আমারে  িরলরেন, েুবনয়ারত্ আম া এসি অশ্ালীন সম্পকবগুরলা লথরক মুি থাকরল, 
প কারল বত্বন আমারে  প্ররত্যকরক হু  বেরি, র্ারে  লসৌন্দরর্ব  সারথ েুবনয়া  লকানবকেু  তু্লনা চরল না।' 

-- 'হাহাহাহা। মুহাম্মরে  জান্নারত্  হুর   কথা িলরেন? ত্া ভাই, জান্নাত্ বক মুবমনরে  জনয লসে লপ্লইস নাবক? এিগুলা হু  
এরককজরন  জনয।' 

- 'ভাই, আপনা া জান্নাবত্ িযবি আ  হুর   মারে লসে োড়া আ  বকেু বক ভািরত্ পার ন না? 
ভািরত্ পার ন না, জান্নাবত্ িযবি আ  হুর  া লসে লিইসি ব রলশ্ান োড়াই খুি ভারলা িনু্ধ? একাকীরত্ব  সাথী? এমন ভারলা 
িনু্ধ, র্ারে  সারথ লসে োড়াই হারত্ হাত্ ল রখ, লচারখ লচাখ ল রখ অনিকাল পাবড় লেওয়া র্ায়? খাবল বক মাথায় লসে ঘুর  
নাবক?' 

- ' না, ইরয়, মারন............. 
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২১  
একবট অসম্ভািয করথাপকথন  

-সত্যকথন লিস্ক 

 

একবট অসম্ভািয করথাপকথন 
. 
মুসবলমঃ আচ্ছা তু্বম বকরস বিশ্বাস ক ? 
নাবিকঃ আবম লকারনা বকেুরত্ বিশ্বাস কব  না। আবম লকারনা ধরমব বিশ্বাস কব  না। আবম বিজ্ঞান মাবন। র্া প্রমাণ ক া র্ায় আবম 
লসটা বিশ্বাস কব । 
. 
মুসবলমঃ আচ্ছা ত্া  মারন বক তু্বম লকান বকেুই বিশ্বাস কর া না? 

নাবিকঃ লকন বিশ্বাস ক রিা? লকান ধমব বিশ্বাস ক রিা? এই লর্ লত্ামা  ধরমব বজহারে  কথা আরে, এটা একটা আধুবনক মানুষ 
বকভারি লমরন বনরত্ পার ? ত্া প  ধ  লত্ামা  ধরমব আরে... 
. 
মুসবলমঃ োাঁড়াও, োাঁড়াও...তু্বম সম্ভিত্ আমা  প্রশ্নটা িুেরত্ পার া বন। তু্বম লকন আমা  ধরমব বিশ্বাস কর া না আবম লসটা 
বজরজ্ঞস কব  বন। আবম বজরজ্ঞস কর বে তু্বম বক লকারনা বকেুরত্ই বিশ্বাস কর া না? 

নাবিকঃ হযা। আবম লকান বকেুই বিশ্বাস কব  না। র্া বিজ্ঞারন  মাধযরম প্রমাণ ক া র্ায় আবম শুধু লসটাই মাবন। এটাই আমা  
নীবত্। 
. 
মুসবলমঃ তু্বম বক বিশ্বাস কর া স্রষ্টা লনই? 

নাবিকঃহযা আবম বিশ্বাস কব  লকারনা স্রষ্টা লনই। 

মুসবলমঃ এটা বক একটা বিশ্বাস না? 

নাবিকঃ উমম...না... 

মুসবলমঃ ত্াহরল স্রষ্টা লনই – এটা  প্রমাণ োও।  
. 
নাবিকঃ(বকেুেন বচিা কর ) আবম প্রমাণ বেরত্ পা বে না। আবম বকন্তু এটাও িলবে না লর্ কার া কারে এমন লকান প্রমাণ 
লনই। হয়রত্া আরে, লর্রহতু্ বিজ্ঞারন  এরত্া উন্নবত্ হরয়রে। ত্রি আমা  জানা লনই। এমরনা হরত্ পার  এখন না থাকরলও 
লকান এক সমরয় এমন প্রমাণ পাওয়া লর্রত্ পার ... 

মুসবলমঃ বঠক আরে। খুি ভারলা কথা। বকন্তু তু্বম লত্া একটু আরিই িলরল র্া প্রমাবণত্ তু্বম শুধু লসটাই মারনা। আিা  তু্বম 
বনরজই িলরো তু্বম লকান প্রমাণ বেরত্ পা রো না। ত্াহরল লেখা র্ারচ্ছ তু্বম লকান প্রমাণ োড়াই োবি ক রো লর্ স্রষ্টা লনই। 
ত্াহরল বক এটা একটা বিশ্বাস না? 

নাবিকঃ (চুপ) 
. 
মুসবলমঃ ত্াহরল বক িলা র্ায় লর্ স্রষ্টা আরে বক লনই ত্া তু্বম বনবিত্ ভারি জারনা না? কা ন তু্বম র্বে িরলা তু্বম প্রমাণ 
োড়াই বিশ্বাস কর া ত্াহরল লত্া তু্বম বনরজই লত্ামা  নীবত্ লঙ্ঘন ক রো 
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নাবিকঃ হযা, হযা। আবম আসরল জাবন না। হয়রত্ািা স্রষ্টা আরে হয়রত্ািা স্রষ্টা লনই। আবম স্রষ্টারক গুরুত্বপূণব মরন কব  না।  
. 
মুসবলমঃ বঠক আরে। স্রষ্টারক বনরয় নাহয় খাবনক পর  কথা িলা র্ারি। আবম আরি লত্ামা  িযাপা টা একটু িুেরত্ চাবচ্ছ। 
লেরখা তু্বম র্বে িরলা স্রষ্টা আরে বক লনই এটা তু্বম জারনা না – ত্াহরল বকন্তু আ  লত্ামারক নাবিক িা Atheist িলা র্ায় না। 
ি ং তু্বম আসরল একজন agnostic িা অরজ্ঞয়িােী। 

নাবিকঃ েুটা  মরধয পাথবকয বক? 
. 
মুসবলমঃপাথবকয হল একজন নাবিক (atheist) একটা োবি িা claim কর । ত্া  োবি হল – স্রষ্টা  অবিত্ব লনই। র্বে তু্বম 
লকান োবি কর া, ত্াহরল লসই োবিরক প্রমাণ ক া  োবয়ত্ব লত্ামা । লত্ামারক প্রমাণ বেরত্ হরি লর্ স্রষ্টা লনই। বকন্তু নাবিক া 
লকান গ্রহনরর্ািয প্রমাণ লেওয়া লত্া েূর   কথা লকান সম্ভািয প্রমাণ উপস্থাপনও ক রত্ পার  না। সাধা ণত্ ত্ারে  কথািাত্বা 
বিবভন্ন ধরমব  প্রবত্ আিমণ ক া  মারেই সীমািদ্ধ থারক। ত্া া লিবশ্ ভাি সময়ই অরনয  অিস্থারন  সমারলাচনা কর , বকন্তু 
কখরনাই বনরজ  অিস্থারন  পরে লকান প্রমাণ লেয় না।  
. 
নাবিকঃ ওরক, ত্াহরল একজন agnostic বক িরল? 
. 
মুসবলমঃ একজন agnostic িা অরজ্ঞয়িােী লকান োবি কর  না। লস িরল – একজন স্রষ্টা আরেন বক না, এটা আবম জাবন না। 
লর্রহতু্ লস লকান োবি ক রে না, ত্াই ত্ারক লকান প্রমাণও বেরত্ হরচ্ছ ন। 
. 
নাবিকঃ  াইট। হযা, আবম একজন agnostic 

মুসবলমঃ ওরক। ত্াহরল তু্বম লকান ধ রণ  agnostic? 

নাবিকঃ মারন? 

মুসবলমঃ লেরখা অরজ্ঞয়িােীরে  মরধয েুরটা ধা া আরে। লকউ িরল – আবম বকেু বনবিত্ ভারি জাবন না। আিা  লকউ িরল- 
লকান বকেু বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি না। এটারক অযাকচুয়াবল সংশ্য়িাে িলা র্ায়। 

আর কেল আরে র্া া িরল স্রষ্টা আরেন বক লনই এটা বনরয় বচিা িা কথা িলা  লকান প্ররয়াজন লনই। অবভয়াসবল তু্ু্বম বত্ন 
নাম্বা  কযাটািব রত্ পড়রো না, লর্রহতু্ ধমব, স্রষ্টা এগুরলা বনরয় লত্ামা  অরনক বকেু িলা  আরে। লত্া প্রথম েুই েরল  মরধয 
তু্বম লকান েরল?  
. 
নাবিকঃ বেত্ীয়টা। লকান বকেু বনবিত্ভারি জানা সম্ভি না। 

মুসবলমঃ বকন্তু তু্বম র্বে িল লকান বকেু বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি না ত্াহরল তু্বম বকভারি বনবিত্ভারি িল আমা  বিশ্বাস ভুল? 
আ  র্বে লকান বকেু সম্পরকব বনবিত্ ভারি জানা না র্ায় ত্াহরল – এই কথাটা লর্ সবঠক এটা তু্বম বকভারি বনবিত্ হরি?  
. 
নাবিকঃ িুেরত্ পা বে না, লত্ামা  কথা  মারন বক? 
. 
মুসবলমঃ মারন হল, তু্বম বকভারি বনবিত্ভারি জানরল লকান বকেু সম্পরকব বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি না? িযাপা টা বক সাংঘবষবক 
হরয় লিল না? আ  তু্বম র্বে সংশ্য়িােী হও ত্াহরল তু্বম বকভারি লত্ামা  সংশ্রয়  িযাপার  সংশ্য়হীন হও? বনিয় লত্ামা  
সংশ্রয়  িযাপার ও লত্ামা  সংশ্য় থাকা  কথা? বকন্তু সংশ্রয়  িযাপার  সবন্দহান হিা  অথব লত্া বনিয়ত্া  বেরক র্াওয়া, ত্াই 
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না? 
. 
নাবিকঃ (বকেুেন চুপ কর  লথরক) বঠক আরে। হয়রত্া বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি, হয়রত্া না, বকন্তু স্রষ্টা আরেন বক না আবম 
জাবন না।  
. 
মুসবলমঃ গুি। ত্াহরল তু্বম স্বীকা  কর া লর্ আসরল তু্বম জারনা না। এটা লিশ্ ভারলা একটা অিস্থান। এত্েণ তু্বম বনরজরক 
োড়া িাবক সিবকেু বনরয় কথা িলবেরল। এত্েরণ তু্বম মূল জায়িায় নজ  বেরচ্ছা। ত্াহরল এখন প্রশ্ন হল, স্রষ্টা লর্ আরেন এটা 
তু্বম লকন জারনা না? 
. 
নাবিকঃ আবম জাবন না, হয়রত্া আবম বিষয়টা বনরয় র্রথষ্ট বচিা কব  বন। হয়রত্া আবম র্রথষ্ট প্রমাণ পাই বন? 
. 
মুসবলমঃ র্বে লত্ামারক প্রমাণ লেখারনা হয় ত্াহরল বক তু্বম ত্া লেখরত্ ও বিরিচনা ক রত্  াবজ হরি? 
. 
নাবিক (নাবক agnostic?)ুঃ হযা 
….. 

লশ্ষপর্বি আবিক এিং নাবিক েুজরনই বিশ্বারস  জায়িা লথরকই ত্কব কর । পাথবকয হল এক পে স্বীকা  কর , আর কপে 
স্বীকা  কর  না। বকন্তু ঐ িযবি কখরনাই সরত্য  সন্ধান পািা  আশ্াও ক রত্ পার  না, লর্ ত্া  বিশ্বাস (অবিশ্বারস ) 
িািিত্ারক স্বীকা  ক রত্  াবজ না।  
. 
এই করথাপকথনটা আনলাইকবল কা ন সাধা ণ নাবিক া লর্ৌবিকভারি বচিা কর  না। ত্া া অন্ধভারি ত্ারে  বিশ্বাস আাঁকরড় 
থারক, বনজ বিশ্বারস  পরে লকান প্রমাণ লেয় না এিং ত্া া কখরনা প্ররশ্ন  জিাি লেয় না। র্বে কখরনা জিাি লেয়ও ত্খন 
িাংলা প্রথম পরত্র  মরত্া জিাি লেয়। আকার  বিশ্াল, সািরস্ট্রে  বেক লথরক শূ্নয এিং কখরনাই টু ো পরয়ন্ট না। র্বেও 
ত্া া আশ্া কর  অনয সিাই ত্ারে রক প্রমাণ বেরত্ িাধয, এিং ত্ারে  প্ররশ্ন  জিাি বেরত্ িাধয, ত্া া লর্ভারি চায় লসভারিই 
উি  বেরত্ িাধয।  
. 
সহজ ভারি িলরল এই করথাপকথনটা িা এই বচিা  লিনটা অনুস রণ  জনয বচিা  লর্ পব পেত্া িা মযাবচউব বট ে কা  লসটা 
অবধকাংশ্ নাবিকরে  মরধয অনুস্পবস্থত্। আ  লর্রহতু্ ত্া া অন্ধ অবিশ্বারস  অিস্থান লথরক কথা িরল ত্াই ত্া া এ বিষরয় 
লকান রু্বি বকংিা প্রমাণ বিরিচনা ক রত্ও  াবজ না  
. 
ত্িুও প িত্বীরত্ লকান হামিড়া লিারে  নাবিরক  সারথ লেখা হরল (অিশ্য ত্ারে  অবধকাংশ্ই হামিড়া) ত্ারক এই প্রশ্নগুরলা 
ক রত্ পার ন। িাংলা প্রথম পত্র জাত্ীয় কথািাত্বা আ  িরু  চনা জাত্ীয় অপ্রাসবঙ্গক কথা  লস্রারত্ িাাঁধ বেরয় কথা চাবলরয় র্বে 
মাোমাবে পর্বি কথা চাবলরয় বনরত্ পার ন ত্াহরল ইন শ্া আল্লাহ হামিড়া নাবিরক  হামিড়া ভাি আ  থাকরি না। 
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২২ 
"একজন অযান্টবন বিউরয়  িল্প"  
-সত্যকথন লিস্ক 

 

প্রায় ৫০ িে  ধর  নাবিকত্া  প্রচা  চাবলরয় র্ািা  প  ২০০৪ সারল পৃবথিী  লনতৃ্ত্বস্থানীয় এিং সুপব বচত্ নাবিক অযান্টবন 
বিউ এই বসদ্ধারি উপনীত্ হন লর্, অিশ্যই এ মহাবিরশ্ব  একজন সৃবষ্টকত্বা আরেন। 
জীিনভ  োশ্ববনক অনুসন্ধারন  প , এিং একজন নাবিক বহরসরি বনরজ  প্রায় সমূ্পণব জীিন কাটারনা  প  লশ্ষপর্বি অযান্টবন 
বিউ এই উপসংহার  লপৌরোন লর্ সকল রু্বিপ্রমাণ একজন স্রষ্টা  অবিরত্ব  বেরকই বনরেবশ্ কর । 
. 
জীিরন  লিশ্ী ভাি সময় ধর ই নাবিকত্ায় োশ্ববনক িী পুরুষ বহরসরি পব বচত্ বিউ র্খন ত্া  এই উপসংহা  লঘাষণা 
ক রলন ত্খন ত্াড়াহুরড়া কর  অনযানয নাবিক া ত্ারক জ াগ্রস্থ, ভীম বত্রত্ পাওয়া িুরড়া িরল প্রমারন  জনয উরঠপরড় 
লািরলা। ত্া া প্রমাণ ক রত্ িযি হরয় লিল লশ্ষিয়রস বিরয় বিউ বকেু বিষ্টানরে  ে া প্রভাবিত্ হরয় বনরজ  মত্ িেরলরেন।  
. 
বিউ এই অবভরর্াি অস্বীকা  ক রলন এিং নাবিকত্া লথরক আবিকত্া  বেরক ত্াাঁ  এই োশ্ববনক র্াত্রা িনবনা কর  একবট িই 
বলখরলন, There Is A God, How The World's Most Notorious Atheist Changed His Mind।  
. 
লকান রু্বি ও প্রমারন  লপ্রবেরত্ বত্বন এই বসদ্ধারি লপৌেুরলন এই িইরত্ বিউ ত্া িযাখযা ক রলন।  
. 
"এখন আবম বিশ্বাস কব  এক অসীম িুবদ্ধমিা এই মহাবিশ্বরক অনবিত্ব লথরক অবিরত্ব আনয়ন কর রেন। আবম বিশ্বাস কব  লর্ 
সুোবত্সুে বনয়মগুরলা ো া এই মহাবিশ্ব পব চাবলত্ হয় লসগুরলা  মাধযরম একজন স্রষ্টা  ইচ্ছা ও অবিত্ব প্রবত্ভাত্ হয়। আবম 
বিশ্বাস কব  জীিন এিং জীিন ধা া  উৎস ঐশ্বব ক।" [১] 
. 
অযান্টবন বিউ আমারে  বিশ্ববিেযালয়গুরলারত্ সমাজত্াবযকরে  পাঠচরি খুাঁরজ পাওয়া লস্রারত্  সারথ িাাঁ ভাষারনা বন াবমষ নাবিক 
বকংিা সামওয়যা  ইন ব্লি িা মুিমনারত্ ইংর বজ লথরক অনুিাে কর  “মুিবচিা ” পত্াকা উড়ারনা িাবলিাজ শ্ব্দসযাসী জাত্ীয় 
নাবিক বেরলন না। খুি অল্প িয়রস নাবিকত্া  উপ  একবট ললখা প্রকাশ্ বিউ কর  োশ্ববনক অঙ্গরন হইচই লেরল বেরয়বেরলন। 
১৯৫০ সারল প্রকাবশ্ত্ Theology and Falsification নারম  এই লপপা বট িত্ পিাশ্ িের  িা িা  পুনমুবদ্রণ ক া হরয়রে। 
বিউরয়  এই ললখা োশ্ববনক অঙ্গরন িযাপক প্রভাি লেরলবেল এিং বিউরয়  জনয এরনবেল একজন তু্রখাড় োশ্ববনক বহরসরি 
বিশ্বরজাড়া খযাবত্।  
. 
পুর া কযাব য়া  জুরড়ই একারিবমক জিরত্  সরিবাচ্চ পর্বারয় বেল বিউরয়  অিস্থান। একপর্বারয় বত্বন অেরোিব ইউবনভাবসববট  
একজন প্ররেস  বহরসরিও োবয়ত্ব ত্ বেরলন। ত্রি অবধকাংশ্ নাবিকরে  মরধয উপবস্থত্ একবট নিবশ্ষ্টয লথক বিউ মুি 
বেরলন। অবধকাংশ্ নাবিক বনরজ  নাবিকত্া  বেরক র্াত্রা  প্রাথবমক পর্বারয় বিজ্ঞান, েশ্ন, রু্বি বনরয় সামানয ঘাাঁটাঘাাঁবট কর । 
বকন্তু নাবিকত্া  বিশ্বারস সমূ্পণবভারি প্ররিশ্ ক া  সিবরশ্ষ নিজ্ঞাবনক আবিষ্কা , এিং োশ্ববনক রু্বিত্কব সম্পরকব ত্া া বচিা 
ক া িন্ধ কর  লেয়, অথিা শুধুমাত্র বনরজরে  সংকীণব অবিশ্বারস  বিশ্বারস  ললে বেরয় সিবকেুরক বিচা  কর ।  
. 
এই জায়িাটারত্ বিউ বেরলন আলাো। বিউরয়  একবট েুলবভ গুণ বেল, "প্রমাণাবে লর্বেরক বনরয় র্ায় ত্া  অনুস ণ ক া"  
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নীবত্  কথা বত্বন িাবক নাবিকরে  মরত্া শুধু মুরখ োবি ক রত্ন না, ি ং সবত্যকা  ভারিই এই নীবত্  অনুস ণ ক রত্ন। 
. 
বিউরয়  বনরজ  ভাষায় - 
. 
"এমনবক বিি িযাং ত্ত্ত্ব বকংিা োইন-বটউবনং ত্ত্ত্ব প্রকারশ্  িহুপূরিবই আমা  অনযত্ম লস া েুইবট ধমবত্ত্ত্ব বির াধী িই প্রকাবশ্ত্ 
হরয়বেরলা। বকন্তু আবশ্  েশ্রক  শুরু  বেরক আবমএই বিষয়গুরলা বনরয় পুন ায় বচিাভািনা শুরু ক রত্ িাধয হলাম । আবম 
এই কথা স্বীকা  কর বেলাম লর্ সমসামবয়ক মহাজািবত্ক আবিষ্কা গুরলা  কা রন নাবিক া বিব্রত্ হরত্ িাধয। কা ন থমাস 
অযাকুইনাস েশ্রনব  মাধযরম লর্বট প্রমাণ ক রত্ পার  বন ["মহাবিরশ্ব  একবট শুরু আরে] ত্া মহাবিশ্বত্ত্ত্ববিে া নিজ্ঞাবনকভারি 
প্রমাণ ক রত্ শুরু ক রলন।” [২] 
.  
আ  এ কা রনই লশ্ষপর্বি আধুবনক বিজ্ঞারন  অগ্রিবত্ই এিং নতু্ন আবিষ্কা  ত্ারক এই বসদ্ধারি উপনীত্ হরত্ সাহার্য কর  
লর্ - একজন িুবদ্ধমান সিাই এই মহাবিরশ্ব  উদ্ভািন এিং বিজাইন কর রেন। বত্বন লেখরলন লর্ বিি িযাং ত্ত্ত্বানুসার  ধা ণা 
ক া হয় মহাবিশ্ব আনুমাবনক লত্  বিবলয়ন িে  আরি সৃবষ্ট হরয়রে। র্বে এরক সবঠক িরল ধর  লনওয়া হয় ত্াহরল আম া 
িত্বমারন জবটল পর্বারয়  জীি এিং জীিবিবচত্র [complex life & complexity of life] লেবখ, বিিত্বরন  মাধযরম ত্ারত্ 
উপনীত্ হিা  মরত্া র্রথষ্ট সময় পাওয়া র্ায় না। এোড়া, মাইরিা িারয়ালবজ এিং বিএনএ এ  িযাপার  আধুবনক বিজ্ঞারন  
বিবভন্ন আবিস্কা  ত্ারক এই বসদ্ধারি আরি িাধয কর  লর্, এসি বকেু  লপেরন অিশ্যই একবট িুবদ্ধমান সত্ত্বা আরে। 
. 
২০০৭ সারল লিনজাবমন উইকার   সারথ সাোৎকার  বিউ িরলবেরলন - 
. 
"আমা  সৃবষ্টকত্বায় বিশ্বাস ক া  লপেরন কাজ কর রে আইনস্ট্াইন সহ আর া িহু বিখযাত্ বিজ্ঞানীরে  মরত্  সারথ িমিধবমান 
একাত্মত্া র্া আবম অনুভি ক বেলাম। আইনস্ট্াইন সহ আর া অরনক বিজ্ঞানী ত্ারে  সুেেবশ্বত্া  কা রন এই মত্ িযি 
কর বেরলন লর্ এই মহাবিরশ্ব  অিবনববহত্ এিং সুসংহত্ জবটলত্া  (integrated complexity) লপেরন একজন িুবদ্ধমান 
সত্ত্বা  ভূবমকা আিশ্যক। এোড়া আবম বনরজ িযবিিত্ এই উপসংহার  লপৌরেবেলাম লর্ জীিন ও জীিবিবচত্র – র্া মহাবিরশ্ব  
চাইরত্ও লিবশ্ জবটল – শুধুমাত্র একবট িুবদ্ধমান উৎরস  ো াই িযাখযা ক া র্ায়। [৩]  
. 
নাবিক া সিসময় োবি কর  শুধু সাধা ণ অবশ্বেত্, অজ্ঞ ললারক া র্া া লকান বচিাভািনা কর  না ত্া াই ধরমব বিশ্বাস কর । 
বকন্তু অযান্টবন বিউ নাবিকরে  সি রু্বি জানরত্ন। এমনবক িত্বমারন নাবিক া লর্সি রু্বি িযিহা  কর  এ  অরনকগুরলা বত্বন 
বনরজই োাঁড় কব রয়বেরলন। নাবিকত্া  পরে বত্বন ৩০বট  মরত্া িই বলরখবেরলন। বকন্তু লর্রহতু্ বত্বন অন্ধ অবিশ্বাসী বেরলন না 
ত্াই লশ্ষপর্বি বত্বন লসই উপসংহার  লপৌরেবেরলন সি রু্বি ও প্রমাণ লর্ বেরক বনরেবশ্ ক বেল। আ  ত্াই বত্বন স্বীকা  কর  
বনরয়বেল, এ মহবিরশ্ব  একজন স্রষ্টা থাকা আিশ্যক। 
.  
একজন নাবিক বহরসরি অযান্টবন বিউরয়  োশ্ববনক পথ পব িমা  সিরচরয় ইউবনক নিবশ্ষ্টয হল প্রমাণ ও রু্বি  অনুস রণ  
িযাপার  ত্া  স্ববেচ্ছা, র্া অনযানয নাবিকরে  লেরত্র অবধকাংশ্ সময়ই অনুপবস্থত্। র্খন বিউরয়  পাশ্াপাবশ্ আপবন একজন 
িবকে, হযাব স বকংিা লিরনটরক োড় ক ারিন ত্খন ত্ারে  আত্বরকবন্দ্রক, উগ্র, অপব পে এিং েিড়ারট রূপ খুি সহরজই ধ া 
পড়রি।  
. 
. 
২০১০ সারল অযান্টবন বিউ মা া র্ান। একজন আবিক বহরসরি বকন্তু লকান বনবেবষ্ট ধরমব  অনুসা ী না হরয়। আ  এখারন 
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সিরচরয় গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট। আম া সত্যকথরন  পাঠকরে  জনয, বকংিা নাবিকরে  জনয অযান্টবন বিউরক আবিকত্া  স্বপরে 
লকান প্রমাণ বহরসরি উপবস্থত্ ক বে না। আম া এই কা রন অযান্টবন বিউরয়  িল্প আপনারে  সারথ লশ্য়া  ক বে কা ন 
নাবিক এিং মুসবলম – েুই পরে  জনযই এরত্ বশ্েণীয় বিষয় আরে।  
. 
নাবিকরে  জনয বশ্েণীয় বিষয়বট ইবত্মরধয আরলাবচত্ হরয়রে – আ  ত্া হল অবিশ্বারস  অন্ধ বিশ্বাস িাে বেরয় বিশুদ্ধ ভারি 
স্রষ্টা  অবিত্ব বিষরয় বচিা  স্ববেচ্ছা  বিষয়বট।  
. 
আ  মুসবলমরে  জনয বশ্েণীয় বিষয়বট হল আবিক হওয়া লশ্ষপর্বি আমারে  লেয না। নাবিকরে  ত্রকব প াবজত্ ক াও 
আমারে  উরেশ্য না। র্বেও আম া স্বীকা  কব  এ কাজটা আনন্দোয়ক। আমারে  উরেশ্য ঈমান ও বিশুদ্ধ ত্াওবহে অজবন 
ক া। আবিক হওয়া মারন লহোরয়ত্ পাওয়া না। এ হল শুধু িািিত্ারক স্বীকা  কর  লনওয়া। আমারে  কাজ হল িািিত্ারক 
স্বীকা  ক া  প  আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা  আনুিত্য ক া।  
. 
অরনক সমরয়ই লেখা আবিক-নাবিক বিত্কব, কম্পার বটভ ব বলবজরয়ন বনরয় আরলাচনা ইত্যাবে বনরয় আম া এরত্াটাই িযি হরয় 
পবড় লর্ আম া আমারে  ঈমারন  বেরক আমারে  ত্াওবহরে  বিশ্বারস  বেরক অমনরর্ািী হরয় পবড়। িুবদ্ধ আপনারক একটা 
পর্বায় পর্বি এবিরয় বেরি, লর্মন অযান্টবন বিউরয়  লেরত্র ত্া ত্ারক সত্য পর্বি লপৌরে বেরয়বেল। বকন্তু এটুকুই র্রথষ্ট না। সত্য 
পর্বি লপৌোরনা  প  আমারে  োবয়ত্ব লশ্ষ না, ি ং আমারে  মূল োবয়ত্ব শুরু।  
. 
আমারে  মূল োবয়ত্ব হল সত্যরক খুাঁরজ পািা  প  ত্া  অনুস ণ ক া। লশ্ানা ও মানা। কা ন র্খন আপবন িুেরিন মহাবিরশ্ব  
একজন স্রষ্টা আরে, র্খন আপবন উপলবি ক রিন আপনা  একজন স্রষ্টা আরে, ত্খন আপবন এও িুেরিন লর্ এই স্রষ্টা  প্রবত্ 
আপনা  োবয়ত্ব আরে।  
বনিয় আসমানসমূহ ও র্মীরন  সৃবষ্টকত্বা, এই সুবিশ্াল মহাবিশ্ব ও এই অবিশ্বাসয জবটল ও নিবচত্রময় জীিরন  সৃবষ্টকত্বা 
বন থবক আপনারক, আমারক, এই সিবকেুরক সৃবষ্ট কর ন বন।  
. 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা িরলন –  
. 
লহ বিশ্বাস স্থাপনকা ীিণ! লত্াম া আল্লাহরক ভয় ক  লর্মনভারি ক া উবচৎ এিং লত্াম া মুসবলম না হরয় মৃতু্য ি ণ কর ানা।  
[আরল ইম ান, ১০২] 
. 
বনিয় লহোরয়ত্ লকিলমাত্র আল্লাহ 'আর্র্া ওয়া জাল -এ  পে লথরকই। 

 
১। There Is A God, page 88 
২। There Is A God, page 135. 
৩। Dr. Benjamin Wiker: Exclusive Flew Interview, 30 October 2007 
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২৩ 
"সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে ( া) বক আসরলই ৩বট সু ারক কু আরন  অংশ্ 
িরল মানরত্ন না?" [প্রথম পিব] 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

কু আন সংকলন ও সং েণরক প্রশ্নবিদ্ধ কর  বিষ্টান বমশ্না ী, নাবিক-মুিমনা ও ইসলাম বিরেষী প্রাচযবিে া লর্সি অবভরর্াি 
কর , ত্া  মরধয অনযত্ম হরচ্ছ—প্রখযাত্ সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এ  মুসহারে(বলবপিদ্ধ পূণব কু আন) ১১১বট সু া 
বেল। বত্বন সু া  প্রচবলত্ কু আরন  ৩বট সু া অিভুবি কর নবন। অত্এি আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া)এই ৩বট সু ারক 
কু আরন  অংশ্ বহসারি মানরত্ন না এিং ত্াাঁ  কু আন বেল উসমান( া) কতৃ্বক সংকবলত্ কু আন ত্থা িত্বমারন প্রচবলত্ 
কু আন লথরক বভন্ন!!! ---এই হরচ্ছ ত্ারে  অবভরর্াি। 
  
এই প্রিরন্ধ ইসলামবিরেষীরে  োবি  লপাস্ট্মরটবম কর  ত্ারে  ভ্রাি অবভরর্ারি  স্বরূপ উরমাচন ক া হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
  
জালালুবেন সুয়ুবত্( )এ  উলুমুল কু আন সম্পবকবত্ বিখযাত্ গ্রন্থ ‘আল ইত্কান’ এ একবট ল ওয়ারয়ত্ আরে র্ারত্ িলা হরয়রে 
লর্ আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এ  মুসহারে বত্নবট সু া বেল না। র্থাঃ সু া োবত্হা ও মুয়াওবয়র্াত্াইন(সু া োলাক ও সু া 
নাস) অথবাৎ ১,১১৩ ও ১১৪নং সু া। [১] 
  
এই ললখায় প্রকৃত্ সত্য উরমাচরন  জনয সু া োবত্হা ও মুয়াওবয়র্াত্াইন(সু া োলাক ও নাস) এ  িযাপার  সাহািী আিেুল্লাহ 
ইিন মাসউে( া) এ  অিস্থান পৃথক পৃথকভারি েবলল-প্রমাণসহ আরলাচনা ক া হরি। 
  
সু া োবত্হা  িযাপার  ইিন মাসউে( া) এ  অিস্থানঃ 

 
‘োবত্হা’ মারন হরচ্ছ সূচনা, ভূবমকা বকংিা সূত্রপাত্ ক া। এ  পুর া নাম “োবত্হাতু্ল বকত্াি” িা বকত্ারি (অথবাৎ কু আরন ) 
সূচনা। সু া োবত্হা  বিষয়বট এমন লর্ এই সু া  অবিরত্ব  িযাপার  মুসবলম উম্মাহ  সরন্দরহ  েূ ত্ম সম্ভািনাও লনই। 
প্রবত্বেরন  ৫ ওয়াি সলারত্  প্ররত্যক  াকারত্ই এই সু াবট আিশ্যকীয়ভারি পড়রত্ হয়। সলাত্(নামাজ) আোয়কা ী 
মুসবলমমাত্রই এরক আল কু আরন  অংশ্ বহসারি জারনন। 
সু া োবত্হা  অবিরত্ব  স্বীকৃবত্ বেরচ্ছ স্বয়ং কু আনঃ 
  
সু া োবত্হা  অবিরত্ব  স্বীকৃবত্ বেরচ্ছ স্বয়ং কু আনঃ 

اْلعَِظيمَ  ْلقُْرآنَ َوا اْلَمثَانِي ِمنَ  َسْبعًا آتَْينَاكَ  َولَقَدْ   
“ আবম লত্ামারক[মুহাম্মাে(স)] সাত্বট িা  িা  পবঠত্িয আয়াত্ এিং মহান কু আন বেরয়বে।” (কু আন, বহজ  ১৫:৮৭) 
  
এখারন ‘সাত্বট িা  িা  পবঠত্িয আয়াত্’ ো া সু া োবত্হারক বনরেবশ্ ক া হরচ্ছ। 
  
ইিন জাব   ত্ািা ী( )-রক উদৃ্ধত্ কর  জালালুবেন সুয়ুবত্( ) বনরম্নাি ল ওয়ারয়ত্বট িণবণা কর নঃ 
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الكتاب فاتحة: قال} المثاني من سبعا آتيناك ولقد: {قوله في مسعود ابن عن  
ইিন মাসউে( া) লথরক আল্লাহ  িাণী  িযাপার  িবণবত্ আরে, “ আবম লত্ামারক[মুহাম্মাে(স)] সাত্বট িা  িা  পবঠত্িয আয়াত্ 
এিং মহান কু আন বেরয়বে।” বত্বন িরলনঃ এ হরচ্ছ োবত্হাতু্ল বকত্াি(সু া োবত্হা)। [২] 
  
এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্ স্বয়ং আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) কু আরন  আয়াত্ বহসারি সু া োবত্হা  কথা কু আন লথরক িণবণা 
ক রেন। এই বিি ণ লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হরচ্ছ লর্, সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) সু া োবত্হারক কু আরন  
অংশ্ িরল বিশ্বাস ক রত্ন, বঠক লর্ভারি অনয সকল মুসবলম বিশ্বাস ক ত্। 
  
ইিন মাসউে( া) লকন সু া োবত্হারক ত্াাঁ  মুসহারে অিভুবি ক রলন না? : 
  
ইিন মাসউে( া) র্বে সু া োবত্হারক কু আরন  অংশ্ িরলই বিশ্বাস ক রত্ন, ত্াহরল লকন বত্বন এরক ত্াাঁ  মুসহারে অিভুবি 
ক রলন না? ত্াাঁ  বনজ িিরিযই এই প্ররশ্ন  উি  পাওয়া র্ায়। 
 

আিু িক  আল আনিা ী(মৃতু্য ৩০৪ বহজ ী) উরল্লখ কর রেন, িবণবত্ আরে লর্-- 

 ركعة كل أن يعني: بكر أبو قال. سورة كل مع لكتبتها كتبتها لو: قال مصحفك؟ في الكتاب فاتحة تكتب لم لم: مسعود بن للا لعبد قيل
لها المسلمين بحفظ ووثقت بإسقاطها، اختصرت: فقال بعدها، المتلوة السورة لقب القرآن بأم تفتتح أن سبيلها  

আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া)রক বজরজ্ঞস ক া হরয়বেল লকন বত্বন সু া োবত্হারক ত্াাঁ  মুসহারে উরল্লখ কর নবন। বত্বন জিারি 
িরলবেরলন, “র্বে বলবপিদ্ধ ক ত্ামই, ত্াহরল আবম এরক প্ররত্যক সু া  আরি বলবপিদ্ধ ক ত্াম।” 
  
আিু িক  আল আনিা ী এই কথা  িযাখযায় িরলন, প্ররত্যক  াকাত্(নামারজ) শুরু হয় সু া োবত্হা  ো া এিং এ  পর  অনয 
সু া বত্লাওয়াত্ ক া হয়। ইিন মাসউে( া) এ  িিিয বেল বঠক এই িিরিয  নযায়ঃ “আবম সংবেপ্তত্া  জনয এরক িাে 
বেরয়বে এিং মুসবলমরে  ো া এ  সং েরণ  িযাপার  আস্থা  াখবে।” [৩] 
  
এ  মাধযরম লিাো র্ারচ্ছ লর্, লকান একবট অংশ্ মুসহারে উরল্লখ ক া  অথব এই নয় লর্ এবটরক বত্বন কু আরন  অংশ্ িরল 
মরন কর ন না। এবট একবট অত্যি গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট র্া পাঠকরে  মরন  াখিা  জনয অনুর াধ ক া হরচ্ছ। 
  
মুয়াওবয়র্াত্াইন (সু া োলাক ও নাস) এ  িযাপার  ইিন মাসউে( া) এ  অিস্থানঃ 
  
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লর্ সু া োলাক ও সু া নাসরক কু আরন  অংশ্ িরল বিশ্বাস ক রত্ন— এই কথা  লপেরন লিশ্ 
বকেু শ্বিশ্ালী প্রমাণ  রয়রে। 
  
১। স্বয়ং ইিন মাসউে( া) লথরক মুয়াওবয়র্াত্াইন এ  বিি ণঃ 
  
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লথরক সু া োলাক ও সু া নাস এ  মর্বাো  িণবণা পাওয়া র্ায়। 

المعوذتين اآلخرة في بهما للا يبلغكم السورتين من استكثروا: قال مسعود ابن عن  

ইিন মাসউে( া) লথরক িবণবত্ঃ “েুইবট সু া লিবশ্ কর  পরড়া, আল্লাহ এ  জনয আবখ ারত্ লত্ামারে  মর্বাো িাবড়রয় লেরিন। 
আ  ত্া া হরচ্ছঃ আল মুয়াওবয়র্াত্াইন(সু া োলাক ও সু া নাস)।” [৪] 
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. 
এটা কী কর  সম্ভি হরত্ পার  লর্ আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) সু া োলাক ও সু া নারস  মর্বাো িণবণা ক রিন, অথচ এই 
সু ােয়রক কু আরন  অংশ্ িরল মরন ক রিন না ত্থা এরে  অবিত্ব অস্বীকা  ক রিন? সুিহানাল্লাহ; ইসলামবির াধীরে  
অবভরর্ারি  অসা ত্া এই ল ওয়ারয়রত্  ো া স্পষ্টভারি েুরট উঠরে। 
  
২। ইিন মাসউে( া) লথরক িবণবত্ সকল বক ারত্ মুয়াওবয়র্াত্াইন এ  উপবস্থবত্ঃ 
  
প্রাচীন রু্ি লথরকই কু আন সং েরণ  প্রধানত্ম মাধযম বেল হাবেজিরণ  সৃ্মবত্। আল্লাহ ত্া’আলা বপ্রয় নিী (ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরলনঃ 

الماء يغسله َل اكتاب عليك وأنزلت  
“আবম লত্ামা  উপ  বকত্াি নাবজল কর বে র্া পাবন ো া ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়” [৫] 
{{ পাবন ো া লসই বজবনস ধুরয় র্াওয়া সম্ভি র্া কািরজ  উপ  কাবল ো া ললখা হয়। র্া সৃ্মবত্রত্ সং বেত্ থারক, ত্া  পরে 
ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়।}} 
মুসবলম বক াত্ বিরশ্ষজ্ঞিণ সিসমরয়ই কু আনরক অবিবচ্ছন্ন িণবণািম ো া বহোজত্ কর রেন র্া স্বয়ং  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি 
লপৌঁরেরে। মুত্াওয়াবত্  বক াত্গুরলা কু আরন  সং বেত্ থাকিা  একবট িড় প্রমাণ। 
  
সকল মুত্াওয়াবত্  বক ারত্  মরধযই সু া োলাক ও সু া নাস বিেযমান(এিং অিশ্যই সু া োবত্হাও লসগুরলারত্  রয়রে।)। এই 
বক াত্গুরলা  মরধয চা বট বক াত্  রয়রে, লর্গুরলা  িণবণািম আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লথরক  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। 
  
বনরম্ন আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লথরক িণবণাকৃত্ বক াত্গুরলা  িযাপার  সংবেপ্তভারি আরলাকপাত্ ক া হল। 
  
ক) আবসম এ  বক াত্ঃ এ  িণবণািম বর্  লথরক আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লথরক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। 
উরল্লখয লর্, উি আবসম(মৃতু্য ১২৮ বহজ ী) এিং বর্ (মৃতু্য ৮৩ বহজ ী) মুসনাে আহমাে এ  িণবণাকা ীরে  অিভুবি। এই 
িণবণাকা ীিণ লথরক এমন বিি ণ পাওয়া র্ায় র্ারত্ িলা হরয়রে লর্ ইিন মাসউে( া) ত্াাঁ  মুসহারে সুইবট সু া(োলাক ও নাস) 
উরল্লখ কর নবন। অথচ ত্াাঁরে  লথরকই আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এ  সূরত্র লর্ বক াত্ িবণবত্ হরয়রে, ত্ারত্ সু া োলাক ও 
সু া নাস বিেযমান, আলহামেুবলল্লাহ। অত্এি স্বয়ং িণবণাকা ীিণ লথরক প্রমাবণত্ হল লর্, মুসহারে উরল্লখ না ক রলও 
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এই সু ােয়রক কু আরন  অংশ্ বহসারি বত্লাওয়াত্ ক রত্ন। [৬] 
  
খ) হামজা এ  বক াত্ঃ এ  িণবণািম আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এ  সূরত্র নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। [৭] 
  
ি) আল বকসাই এ  বক াত্ঃ এ  িণবণািমও আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লথরক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। [৮] 
  
ঘ) খালাে এ  বক াত্ঃ এ  িণবণািমও আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) লথরক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। [৯] 
  
এই মুত্াওয়াবত্  বক াত্গুরলা  িণবািরম  মরধয আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া)  রয়রেন এিং বক াত্গুরলা  প্ররত্যকবটরত্ সু া 
োবত্হা, সু া োলাক ও সু া নাস  রয়রে, আলহামেুবলল্লাহ। এ  েরল সামানযত্ম সরন্দরহ ও আ  অিকাশ্  ইরলা না লর্ঃ 
সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) সু া োবত্হা, সু া োলাক ও সু া নাসরক আল কু আরন  অংশ্ বহসারি বত্লাওয়াত্ 
ক রত্ন। 
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ত্থযসূত্রঃ 

[১] আস সুয়ুবত্, আল ইত্কান বে উলুবমল কু আন,(কায়র াঃ আল হাইয়া আল বমসব য়যাহ, ১৯৭৪) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭  
[২] আস সুয়ুবত্, েু   মানসু  বে ত্ােবস  বিল মাসু , (নিরুত্ঃ োরুল বেক ) খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৪ 
[৩] কু তু্িী, জাবম বল আহকাম আল কু আন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৫(কায়র াঃ োরুল কুতু্ি আল বমসব য়যাহ, ১৯৬৪) 
[৪] আলী আল মুিাকী, কানজুল উম্মাল, (নিরুত্ঃ আ  ব সালাহ পািবলরকশ্ে, ১৯৮১) হাবেস নং ২৭৪৩ 
[৫] মুসবলম, আস সহীহ, (ব য়ােঃ মাকত্ািা োরুস সালাম, ২০০৭) হাবেস ৭২০৭ 
[৬] আল জার্ ী, আন নাশ্  বে বক াআত্ আল ‘আশ্া , (কায়র াঃ মাকত্ািা আত্ বত্জাব য়াহ আল কুি া) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫ 
[৭] প্রাগুি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫ 
[৮] প্রাগুি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২ 
[৯] প্রাগুি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫ 
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২৪ 
"সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে ( া) বক আসরলই ৩বট সু ারক কু আরন  অংশ্ 
িরল মানরত্ন না?" [বেত্ীয় পিব] 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

বকেু বিপ ীত্ িণবণা সম্পরকব আরলাচনাঃ  
  
এিা  আম া বকেু ল ওয়ারয়রত্  পর্বারলাচনা ক ি লর্গুরলা িযিহা  কর  ইসলামবির াবধ া অপপ্রচা  চালায়। 
  
িণবণা ১: 
আিোহ এিং আবসম বর্  লথরক িণবণা কর রেন, বত্বন িরলনঃ 

ينكر فلم مسعود؟ ابن: لسفيان قيل المصحف، من يحكهما أخاك إن: ْلبي قلت  
“আবম উিাই( া)রক িরলবে, “আপনা  ভাই ইিন মাসউে( া) লসগুরলারক(সু া োলাক ও নাস) ত্াাঁ  মুসহাে লথরক মুরে 
লেরলরেন”, এিং বত্বন এরত্ লকান আপবি ক রলন না।” [১০] 
  
বিভ্রাবি অপরনােনঃ 
  
আম া এই িণবণাবটরত্ লেখবে লর্, ইিন মাসউে( া) সু াগুরলা মুরে লেরলরেন শুরনও কু আরন  আবলম সাহািী উিাই বিন 
কা’ি( া) লকান আপবি িা প্রবত্িাে ক রেন না। অথচ ইসলারম  একবট সুপ্রবত্বষ্ঠত্ আবকো হরচ্ছঃ লকউ র্বে কু আরন  একবট 
আয়াত্ও অস্বীকা  কর , ত্াহরল লস ইসলাম লথরক লি  হরয় র্ায় এিং কাবে  বহসারি পব িবণত্ হয়। অত্এি ইিন 
মাসউে( া) র্বে আসরলই সু ােয়রক কু আরন  অংশ্ বহসারি মানরত্ অস্বীকা  ক রত্ন, ত্াহরল উিাই( া) অিশ্যই লকান না 
লকান প্রবত্বিয়া লেখারত্ন। অথচ বত্বন লত্মন বকেুই কর নবন।  
  
এ লথরক সুপষ্টভারি প্রবত্ভাত্ হরচ্ছ লর্ঃ উিাই( া) এটা িুেরত্ লপর বেরলন লর্ ইিন মাসউে( া) উি সু ােয়রক কু আরন  
অংশ্ বহসারি মানরত্ অস্বীকা  ক রেন না। শুধুমাত্র বনজ মুসহারে উরল্লখ কর নবন মাত্র। 
আর কবট গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট হরচ্ছঃ লর্ আবসম ও বর্  এই ল ওয়ারয়রত্  িণবণাকা ী, ত্াাঁ া স্বয়ং আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এ  
সূরত্র িবণবত্ বক াত্ লথরক সু া োলাক ও সু া নাস পাঠ কর রেন। 
  
িণবণা ২: 

للا كتاب من ليستا إنهما: ويقول مصاحفه، من المعوذتين يحك”  للا، عبد كان: قال يزيد، بن الرحمن عبد عن  “ 
আবু্দ   হমান বিন ইয়াবজে িণবণা কর রেনঃ ইিন মাসউে( া) মুয়াওবয়র্াত্াইন(সু া োলাক ও সু া নাস)রক ত্াাঁ  মুসহাে 
লথরক মুরে লেরলরেন এিং িরলরেন এগুরলা কু আরন  অংশ্ নয়। [১১] 
  
একই বিি ণ ইমাম ত্ািা ানী( ) এ  মু’জামুল কাবির ও এরসরে।[১২] 
  
বিভ্রাবি অপরনােনঃ 
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. 
এই িণবণাবট সত্য হরত্ পার  না লকননা এবট একবট শ্াজ িা বিবচ্ছন্ন িণবনা র্া শুধুমাত্র আবু্দ   হমান বিন ইয়াবজে িণবণা 
কর রেন। হাবেস শ্ারস্ত্র মুত্াওয়াবত্র   বিপ ীরত্ বিবচ্ছন্ন িণবণা ো া লকান বিষয় প্রমাবণত্ হয় না।এমনবক ঐ িণবণা  সনে 
সহীহ হরলও। এরেরত্র এরক মু’আল্লাল িা ত্রুবটপূণব িণবণা িরল।[১৩] 
  
বিপ ীত্ িণবণাগুরলা সম্পরকব উলামািরণ  অবভমত্ঃ 
  
ইমাম নিিী( ) িরলনঃ 

بصحيح ليس باطل مسعود ابن عن نقل وما كفر شيئا منها جحد من وأن القرآن من والفاتحة المعوذتين أن على المسلمون أجمع . 
“এ িযাপার  মুসবলমিরণ  ইজমা  রয়রে লর্ মুয়াওবয়র্াত্াইন ও সু া োবত্হা কু আরন  অংশ্ এিং লর্ ত্া অস্বীকা  কর  লস 
কাবে  হরয় র্ায়।আ  এ িযাপার  ইিন মাসউে( া) লথরক র্া িবণবত্ আরে ত্া বমথযা এিং সহীহ নয়।”[১৪] 
  
আিু হােস ইিন আবেল আল হাম্বালী( ) বলরখরেনঃ 

باطل كاذب نقل مسعود ابن عن المذهب هذا  
“ইিন মাসউে( া) এ  লথরক িবণবত্ এই অবভমত্বট বমথযা ও িারনায়াট।”[১৫] 
  
আল বখোজী( ) িরলনঃ 

ذتين الفاتحة أن   من عنه للا رضي مسعود ابن عن نقل وما له أصل َل القرآن من ليست والمعو   
“আ , ইিন মাসউে( া) লথরক সু া োবত্হা ও মুয়াওবয়র্াত্াইন কু আরন  অংশ্ নয় মরমব র্া িবণবত্ হরয়রে ত্া  লকান বভবি 
লনই।”[১৬] 
. 
এোড়া ইমাম ইিন হাজম( ) লথরকও অনুরূপ িবণবত্ আরে।[১৭] 
  
ইমাম সুয়ুবত্( ) আিু িক  আল িাবকলানী( ) লথরক উদৃ্ধত্ কর রেনঃ 

 السنة كانت ْلنه قرآنا لكونها جحدا َل لكتابتها إنكارا مصحفه من وأسقطها حكها إنما. عنه حفظ وَل القرآن من ليست أنها عنه يصح لم
به أمر سمعه وَل ذلك كتب يجده ولم فيه بإثباته وسلم عليه للا صلى النبي أمر ام إَل المصحف في يكتب أَل عنده . 

“এবট লমারটও ত্াাঁ {ইিন মাসউে( া)} লথরক প্রমাবণত্ নয় লর্ এই সু ােয় কু আরন  অংশ্ নয়। কু আরন  অংশ্ বহসারি 
অস্বীকা  কর  বত্বন এই সু ােয়রক ত্াাঁ  মুসহাে লথরক লমারেনবন িা িাে লেনবন। ত্াাঁ  বনকট বিষয়বট এরূপ বেল লর্, বত্বন 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বনরেবশ্ িযবত্ত্ বকেুই মুসহারে বলখরত্ন না।এিং বত্বন এ িযাপার  বকেু বলবখত্ পানবন িা এ িযাপার  লকান বনরেবশ্ 
লশ্ারননবন। ”[১৮] 
  

অত্এি, উপব উি আরলাচনা ও েবলল-প্রমাণ ো া সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হল লর্ঃ সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে( া) এ  
বিরুরদ্ধ ৩বট সু ারক(োবত্হা, োলাক ও নাস) কু আরন  অংশ্ বহসারি না মানা  লর্ অবভরর্াি লত্ালা হয় ত্া লথরক বত্বন 
সমূ্পণব মুি এিং এই সম্মাবনত্ সাহািী অনয সকল মুসবলরম  নযায় একই কু আন পাঠ ক রত্ন। লসই সারথ উসমান( া) কতৃ্বক 
সংকবলত্ কু আরন  বিরুরদ্ধ ইসলামবিরেষীরে  অবভরর্ািও বমথযা প্রমাবণত্ হল। 
  
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 



 

110 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১০] আহমাে বিন হাম্বাল, আল মুসনাে, (নিরুত্ঃ আ  ব সালাহ পািবলরকশ্নস, ২০০১) হাবেস নং ২১১৮৯ 
[১১] আহমাে বিন হাম্বাল, আল মুসনাে, হাবেস নং ২১১৮৮ 
[১২] আত্ ত্ািা ানী, মু’জামুল কাবি , (কায়র াঃ মাকত্ািা ইিন ত্াইবময়া, ১৯৯৪) হাবেস নং ৯১৫০ 
[১৩] মু’আল্লাল িা ত্রুবটপূণব িণবণা  িযাপার  জানরত্ লেখরত্ পার নঃ Ibn as-Salah, An Introduction to the Science of Hadith, 
Translated by Dr. Eerik Dickinson (Berkshire: Garnet Publishing Ltd., 2006) page 57 & 67 
[১৪] আস সুয়ুবত্, আল ইত্কান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১ 
[১৫] ইিন আবেল আল হাম্বালী, আল িাি বে উলুমুল বকত্াি, (নিরুত্ঃ োরুল কুতু্ি আল ইলবময়যাহ, ১৯৯৮) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯ 
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২৫ 
"রকন" ও "বকভারি"  
-লমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান 

 

িড়ই বপকুবলয়া  েুবট প্রশ্ন। 
একটা  উি  হরলা "কা ণ"। অনযটা  হরলা "প্ররসস" িা "প্রবিয়া"। 
. 
আধুবনক রু্রি  নিয মিার ট মুসবলম া িা আটবস,কমাসব,সাবহত্য প্রভৃবত্ িযাকগ্রাউরন্ড  "তু্রখাড় বিজ্ঞানী" া র্খন শুধুমাত্র 
বিজ্ঞারন ই আরলারক সিবকেুরক আরলাবকত্ কর  লেরল িযাখযা ক রত্ র্ায়,ত্খন ত্া া ভুরল র্ায় লর্ বিজ্ঞান বজবনসটা োাঁবড়রয়ই 
আরে মূলত্ পর্বরিেরণ  ওপর । আ  প্রকৃত্পরে লিাটা বিশ্বব্রহ্মারণ্ড  লকিলমাত্র অত্ীি েুদ্র অংশ্ পর্বরিেরণ  মাধযরম প্রাপ্ত। 
র্া  কা রন বকেু বিজ্ঞানী া লত্া িরলন লর্ এই বিশ্বজিত্ হরলা অসীম,আ  বকেু িরলন ত্া এখন পর্বি মহাবিরশ্ব  র্া পর্বরিেণ 
ক া হরয়রে সমূ্পণব মহাবিশ্ব ত্া  আ ও ২০গুণ লিবশ্। 
. 
কারজই পর্বরিেণ লনই,লত্া এই "বিরশ্ষ জ্ঞান"-এ  লকামরড় লজা ও খুাঁজরত্ লিরল লেখা র্ারি লনই। 
. 
এ ই েরল লেখা র্ায় লর্ িাঘ,লপাঁচা প্রভৃবত্  মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা ক রত্ লি  হওয়া এই প্রিল বিজ্ঞানমনস্ক 
সম্প্রোয়,লকান একটা ঘটনা বক কা রণ ঘরট বিপুল নিজ্ঞাবনক জ্ঞারন  বভবিরত্ ত্া  িযাখযা বেরত্ বিরয় "রকন" ও "বকভারি"-এ  
মরধয ললরজ-রিাির  পাবকরয় এরকিার  িীভৎস এক পব বস্থবত্  জম লেয়,র্া ত্া া বনরজ াও জারন না;িা জানরলও হয়রত্া আরি 
কর  লচরপ র্ায়,আল্লাহ ভাল জারনন। 
. 
লর্মন উোহ ণস্বরূপ প্রশ্ন ক া হরলা - িৃবষ্ট লকন হয়?  
. 
এরে  িযাপার  একটা কথা িলাই িাহুলয,লর্ এ া বকেু জানুক আ  নাই জানুক;পাবন্ডত্য জাবহ  ক া  লেরত্র সিা  আরি িলা 
িাবড়রয় েুরট আরস।ত্া লকউ এরে  কারে জিাি চাক িা না-ই চাক। 
. 
িৃবষ্ট লকন হয়-জিারি লেখা র্ারি কথা  তু্িবড় েুরট লিরে। এ  মরধয েু-একটা কথা  মরমবাদ্ধা  ক া সম্ভি হরল লিাো র্ারি,লর্ 
ত্া া িলা  লচষ্টা ক রে -  
. 
"সূরর্ব  ত্ারপ পাবন উপর  উরঠ,উরঠ বনম্নত্াপমাত্রায় জরম,ত্া প  ওজরন  ভার  বনরচ লনরম আরস" ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
বকন্তু িাত্াস র্ত্ উিপ্ত হয় ত্ত্ই হালকা হরয় উপর  উঠরত্ থারক, অথবাৎ িায়ুমন্ডরল  উপর   বেরক থারক হালকা উিপ্ত 
িাত্াস। বনরচ ভা ী তু্লনামূলকভারি শ্ীত্ল িাত্াস। ত্াহরল উিপ্ত িাত্াস ঠান্ডা হয় কীভারি,িা এসরি  মরধয বশ্বশ্ াঙ্ক নামক 
িস্তু  কাজই িা কী - এসি বকেু এরে রক বজরজ্ঞস না ক াই উিম হরি আল্লাহু 'আলাম।  
. 
কা ণ এরে রক িৃবষ্ট হিা  কা ণ বজরজ্ঞস ক ায় আপবন অলর িী উি  লপরয়রেন িৃবষ্ট হিা  প্ররসস িা প্রবিয়া সম্পরকব।  
. 
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আিা  লর্মন ভূবমকম্প। 
. 
সিা  আরি লেৌঁরড় এরস জ্ঞারন  পস া খুরল িরস িলরি,"লটকরটাবনক লপ্লরট লপ্লরট সংঘরষব  কা রণ মাবট লকাঁরপ উরঠরে। 
এখারন অনয বকেু মরন ক া  অিকাশ্ লনই। ওসি মধযরু্িীয় বচিাভািনা"। 
. 
েলােল একই‚ঘুর বের  আিা ও লসই "বে  লপহরল লস"। 
. 
মারন িযাপা টা অরনকটা এ কম লর্,আপনা  লকান এক িনু্ধরক হঠাৎ কেিাজার  ঘু রত্ লেরখ আপবন বজরজ্ঞস ক রলন 
"এখারন লকন?" 

আ  লস উির  িলরলা "কেিাজার  আসা  িারস চরড়বে,িাস এখারন এরস নাবমরয় বেরয়রে,ত্াই এখারন"। 
. 
বকন্তু না‚এরেরত্র লর্রকান সুস্থ মবিরষ্ক  মানুষই থাবমরয় বেরয় িলরিন -  
. 
"না না,কেিাজার  র্ািা  এটা লত্া লকান কা ণ হরত্ পার  না;এটারত্া লস িযবি বকভারি এখারন এরসরে ত্া িলা হরলা। কা ণ 
লত্া হরি হয়রত্া লিড়ারনা,িা আত্মীয়স্বজরন  সারথ লেখা ক া িা অনয বকেু"। 
. 
আসল িযাপা টা বঠক এই জায়িায়। 
. 
িৃবষ্ট িা ভূবমকম্প-এরে রক আপবন একটু িলা  লজা  িাবড়রয় িলুন লর্ প্ররসস না, এ িযাপা গুরলা  কা ন সম্পরকব িলরত্। 
লেখরিন বিজ্ঞানমনস্ক া লশ্ালমারে  মত্ বপেরল র্ািা  ধান্দায় আরে। 
. 
বিশ্বজিত্ সৃবষ্ট  কা ণ বজরজ্ঞস ক া  প  বিং িযাং-এ  মুখস্থ িুবল কপচারনা শুরু ক রল হালকা কর  একটা োবড় বেরয় িলুন 
- 
বকভারি না,লকন সৃবষ্ট হরয়রে ত্া িলরত্। লেখরিন বিজ্ঞানী া বনিুপ। 
. 
লকন জরমরে? এ প্রশ্ন এরে রক বজরজ্ঞস ক রলও লেখা র্ারি শুিাণু আ  বিম্বাণু  বনরষরক  কাবহনী শুরু কর রে। লকন মা া 
র্ারি? বজরজ্ঞস ক রল লেখা র্ারি লব্রইনরিি হিা  িুবল আওড়ারচ্ছ। 
. 
আসরল এ া সিসময়ই কনবেউশ্রন থারক;এরে  জীিনটা চরলও কনবেউশ্রন,লশ্ষও হয় কনবেউশ্রন। 
. 
এ াই শ্াইত্বারন  অনযত্ম হাবত্য়া ;ত্া  বনরজ  েল ভা ী ক া  জনয,মহান আল্লাহ  াবু্বল আলামীরন  কারে কর  আসা ত্া  
অবভশ্প্ত ওয়াো পূ রণ  জনয। 
. 
. 
কারজই বচিা করুন,মানবসক োসত্ব লথরক মুি হউন। 
জানুন লর্ বিশ্বজিরত্  সৃবষ্ট লকান অযাবেরিন্ট নয়,িা মাবলকুল মুলরক  লকান িীড়ারকৌতু্ক নয়। 
. 



 

113 

■আকাশ্ ও পৃবথিী এিং এত্েুভরয়  মরধয র্া বকেু আরে,ত্া আবম িীড়াচ্ছরল সৃবষ্ট কব  বন। 
-সূ াহ আল আবম্বয়া,১৬ 
. 
জানুন লর্ আপনা  জম িা মৃতু্য আপনা  জনয প ীো‚কখরনাই কা ণহীন িা উরেশ্যহীন নয়। 
. 
■পূণযময় বত্বন র্াাঁ  হারত্  াজত্ব,এিং বত্বন সিবকেু  উপ  েমত্াশ্ালী। 
■বর্বন সৃবষ্ট কর রেন ম ণ ও জীিন,র্ারত্ লত্ামারে রক প ীো কর ন-রক লত্ামারে  মরধয করমব লশ্রষ্ঠ।এিং বত্বনই 
সিবশ্বিমান,েমাময়। 
-সূ াহ আল মুলক,১ ও ২ 
. 
বচিা করুন… 
■…এভারিই আল্লাহ লত্ামারে  জরনয বনরেবশ্ সুস্পষ্টরূরপ িণবনা কর ন,র্ারত্ লত্াম া বচিা কর া। 
-সূ াহ আল িাক্বা া,২১৯ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…এমবনভারি আল্লাহ ত্া'আলা লত্ামারে  জরনয বনেশ্বনসমূহ িণবনা কর ন-র্ারত্ লত্াম া বচিাভািনা কর া। 
-সূ াহ আল িাক্বা া,২৬৬ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আপবন িরল বেন:"অন্ধ ও চেুমান বক সমান হরত্ পার ?লত্াম া বক বচিা কর া না?" 
-সূ াহ আল আনআম,৫০ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আমা  পালনকত্বাই প্ররত্যক িস্তুরক স্বীয় জ্ঞান ো া লিষ্টন কর  আরেন।রত্াম া বক বচিা কর া না? 
-সূ াহ আল আনআম,৮০ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…বনিয়ই আবম প্রমাণাবে বিিাব ত্ভারি িণবনা কর  বেরয়বে ত্ারে  জনয,র্া া বচিা কর । 
-সূ াহ আল আনআম,৯৮ এ  লশ্ষাংশ্  
. 
■…ইবনই আল্লাহ,লত্ামারে   ি;কারজই লকিলমাত্র ত্াাঁ ই ইিাোত্ কর া।রত্াম া বক বকেুই বচিা কর া না? 
-সূ াহ ইউনুস,৩ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই ভূমণ্ডলরক বিিৃত্ কর রেন,এিং ত্ারত্ স্থাপন কর রেন সুেৃঢ় পাহাড়-পিবত্ ও নেনেী এিং প্ররত্যক েরল  মরধয েুবট 
কর  প্রকা  সৃবষ্ট কর রেন।বত্বন বেনরক  াবত্র ো া আিৃত্ কর ন।এরত্ ত্ারে  জনয বনেশ্বন  রয়রে,র্া া বচিা কর । 

■এিং র্মীরন বিবভন্ন শ্সযরেত্র  রয়রে-একবট অপ বট  সারথ সংলি এিং আঙুর   িািান আরে আ  শ্সয ও খজুব   রয়রে-
একবট  মূল অপ বট  সারথ বমবলত্ এিং কত্ক বমবলত্ নয়।এগুরলারক একই পাবন ো  লসচ ক া হয়।আ  আবম স্বারে 
একবটরক অপ বট  চাইরত্ উৎ কৃষ্টত্  কর  লেই।বনিয়ই,এগুরলা  মরধয বনেশ্বন আরে ত্ারে  জনয র্া া বচিা কর । 
-সূ াহ আ   া'ে,৩ ও ৪ 
. 
■…আল্লাহ মানুরষ  জনয েৃষ্টাি িণবনা কর ন,র্ারত্ ত্া া বচিাভািনা কর । 
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-সূ াহ ইি াহীম,২৫ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■এটা (কু্ব আন) মানুরষ  জনয একবট সংিােনামা এিং র্ারত্ এত্ো া ভীত্ হয় এিং র্ারত্ লজরন লনয় লর্ উপাসয বত্বনই-
একক;এিং র্ারত্ িুবদ্ধমারন া বচিাভািনা কর । 
-সূ াহ ইি াহীম,৫২ 
. 
■লত্ামারে  জরনয পৃবথিীরত্ লর্সি  ং-রি রঙ  িস্তু েবড়রয় বেরেরয়ন,লসগুরলারত্ বনেশ্বন  রয়রে ত্ারে  জরনয র্া া বচিাভািনা 
কর । 
-সূ াহ আন নাহল,১৩ 
. 
■বর্বন সৃবষ্ট কর ন,বত্বন বক ত্া  সমতু্লয লর্ সৃবষ্ট ক রত্ পার  না?লত্াম া বক ত্রি বচিা ক রি না? 
-সূ াহ আন নাহল,১৭ 
. 
■আবম এই কু্ব আনরক নানাভারি িুবেরয়বে,র্ারত্ ত্া া বচিা কর ।অথচ এরত্ ত্ারে  লকিল বিমুখীত্াই িৃবদ্ধ পায়। 
-সূ াহ আল ইস া,৪১ 
. 
■ত্া া বক এই কালাম সম্পরকব বচিাভািনা কর  না?… 
-সূ াহ আল মু'বমনূন,৬৮ এ  প্রথমাংশ্ 
. 
■…িলুন:"র্া া জারন এিং র্া া জারন না,ত্া া বক সমান হরত্ পার ?"বচিাভািনা লকিল ত্া াই কর ,র্া া িুবদ্ধমান। 
-সূ াহ আর্-রু্মা ,৯ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই লত্ামারে রক ত্াাঁ  বনেবশ্নািলী লেখান এিং লত্ামারে  জরনয আকাশ্ লথরক নাবর্ল কর ন রুর্ী।বচিাভািনা ত্া াই 
কর ,র্া া আল্লাহ  বেরক ঋজু থারক। 
-সূ াহ িাবে ,১৩ 
. 
■ত্া া বক কু্ব আন সম্পরকব িভী ভারি বচিা কর  না,না ত্ারে  অি  ত্ালািদ্ধ? 
-সূ াহ মুহাম্মাে,২৪ 
. 
■র্বে আবম এই কু্ব আন পাহারড়  উপ  অিত্ীণব ক ত্াম,ত্রি তু্বম লেখরত্ লর্,পাহাড় বিনীত্ হরয় আল্লাহ ত্া'আলা  ভরয় 
বিেীণব হরয় লিরে।আবম এসি েৃষ্টাি মানুরষ  জরনয িণবনা কব ,র্ারত্ ত্া া বচিাভািনা কর । 
-সূ াহ আল হাশ্ ,২১ 

  



 

115 

২৬ 
"বিজ্ঞানমনস্কত্া"  
-আব ে আজাে 

 

'আবম ভাই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ।চােুষ প্রমাণ সহ লচারখ না লেখা অিবধ আবম লকানবকেুই বিশ্বাস কব  না।' 
-- 'ত্াই নাবক?' 
- 'হযাাঁ, একেম।' 
. 
-- 'ত্া ভাই, আপবন বিিত্বনিারে বিশ্বাস কর ন?' 
- 'অিশ্যই। এটা লত্া প্রমাবণত্ সত্য।' 
-- 'বিিত্বনিাে িরল, বিবলয়ন বিবলয়ন িে  আরি একবট একরকাষী িযাকরটব য়া লথরক বিিবত্বত্ হরত্ হরত্ পৃবথিীরত্ সকল 
প্রাণী  উদ্ভি ঘরটরে। অথবাৎ, লসই একবট িযাকরটব য়া লথরকই িাঘ, ভালু্লক, সাপ, কচ্ছপ, খচ্চ , ইাঁেু , মশ্া, হাবত্,নীলবত্বম 
লথরক িান -বশ্ম্পাবি হরয় মানুষ এরসরে।' 
- 'হযাাঁ। লত্া?' 
. 
- 'বকন্তু আমা  প্রশ্ন হরচ্ছ, আপবন লত্া লচারখ না লেখা অিবধ লকানবকেুই আিা  বিশ্বাস কর ন না। আপবন আজ পর্বি লকান 
বশ্ম্পাবিরক বিিবত্বত্ হরত্ হরত্ মানুরষ রূপাি  হরত্ লেরখরেন?' 
- 'না, আসরল.........সি লর্ লচারখ লেরখই বিশ্বাস কব  বঠক ত্া নয়। বিজ্ঞানী া িরলরেন এমনবটই হরয়রে। ত্া া বনিই এবট 
িরিষণা কর  িরলরেন। ত্াই ত্ারে  কথায় লত্া বিশ্বাস ক াই র্ায়, ত্াই না?' 
. 
- 'ও আচ্ছা। ত্াই িরলন। বকন্তু বিজ্ঞান লত্া আজ পর্বি এমন লকান প্রমাণ লেখারত্ই পা রলা না লর্খারন একবট প্রাণী সমরয়  
িযিধারন সমূ্পণব আর কবট প্রানীরত্ পব ণত্ হরয় লিরে, এ কম। লর্টারক মযারিা ইরভালুশ্ান িরল আ  বক! 

এমনবক, বিিত্বনিােী বিজ্ঞানী ব চািব ললনবস্ক ই.রকালাই িযাকরটব য়া  উপর  লযাির টব রত্ েীঘব ২৪ িে  একটানা বমউরটশ্ন 
ঘবটরয় প ীো কর রেন। আশ্া বেরলা- বমউরটশ্রন  েরল লকান একসময় এই িযাকরটব য়া অনয একবট প্রজাবত্রত্ রূপািব ত্ 
হরি। বমউরটশ্ন ঘবটরয় িযাকরটব য়ারক অনয প্রজাবত্রত্ রূপািব ত্ ক া  জনয ২৪ িে  খুি র্রথষ্ট সময়। কা ন, িযাকরটব য়া  
ব রপ্রািাকশ্ান সিরচ দ্রুত্ হয়।  
. 
বকন্তু আশ্া  মরধয গুরড় িাবল বেরয় লেখা লিরলা, ২৪ িে  বমউরটশ্ন ঘটারনা  পর ও লযাঙ া, িযাকা-ত্যা া,থযাত্লা িযাকরটব য়া 
োড়া আ  বকেুই পাওয়া র্ায় নাই। অথবাৎ, ই.রকালাই িযাকরটব য়া ২৪ িে  পর ও িযাকরটব য়াই লথরক লিরে। অনয লকান 
প্রজাবত্রত্ রূপািব ত্ হরয় র্ায় বন।' 
. 
- 'লেখুন, বিিত্বন খুি ললা প্ররসস। ধরুন, আপনারক র্বে আমাজন িরন  ল ি ইবন্ডয়ানরে  মরধয ল রখ আসা হয়, সমরয়  
বিিত্বরন, পাব পাবশ্ববক অিস্থা  সারথ ত্াল বমলারত্ বমলারত্ আপবন একসময় ল ি ইবন্ডয়ানরে  মরত্া কাাঁচা মাংশ্ লখরত্ অভযি 
হরয় র্ারিন। আপনা  এই কাাঁচা মাংশ্ লখরয় বটরক র্াওয়ারক িরল 'নযাচা াল বসরলকশ্ান।' এভারিই বিিত্বন কাজ কর । লোট 
লোট বসম্পটম গুরলা, আই বমন মাইরিা ইরভালুশ্ান গুরলা আরি আরি, সমরয়  পব িমায় একবেন িৃহৎ বিিত্বন ত্থা মযারিা 
ইরভাবলউশ্ন ঘবটরয় লেরল। লোট লোট বিিত্বনগুরলা লেরখই আম া িুেরত্ পাব  লর্ িড় বিিত্বনও সম্ভি।' 
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. 
- 'আমাজন জঙরল আবম হয়রত্া সমরয়  পব িমায় ল ি ইবন্ডয়ানরে  সারথ কাাঁচা মাংশ্ খাওয়া শুরু ক রিা। বকন্তু লসটা 
লকানভারিই প্রমান কর  না লর্, আবম লকান একবেন ল ি ইবন্ডয়ান লথরক নীলবত্বম লত্ পব ণত্ হরয় সমুদ্র ভ্রমরণ লি  হরিা।' 

- 'আপবন ভাই আসরল বিজ্ঞান িুরেনইই না।' 
- 'আচ্ছা,, ধর  বনলাম লর্,পব রিরশ্  সারথ খাপ খাওয়ারত্ লর্ লোট লোট পব িত্বন গুরলা হয়, লসগুরলাই প্রমাণ কর  লর্- 
এভারি অরনক সময় বেরল একবেন একবট প্রানী সমূ্পণব অনয আর কবট প্রাণীরত্ রূপািব ত্ হরি, বঠক আরে?' 
. 
- 'এই লত্া লাইরন আসরেন।' 
- 'আচ্ছা, পর   প্রশ্ন। িলুন লত্া, লকউ র্খন লপ্রিনযান্ট হয়, ত্া  মরধয ত্খন লকান প্রাথবমক লেণগুরলা লেখা র্ায়?' 
- 'এই লর্মন- িবম িবম ভাি, মাথা ধ া, মাথা ঘু া, শ্ ী  েূিবল েূিবল লািা এইসি।' 
. 
- 'আচ্ছা লিশ্। ধরুন, কাল সকারল উরঠ লেখরলন লর্ আপনা  িবম িবম ভাি লািরে, মাথাও ঘু রে লভাাঁ লভাাঁ কর । সারথ 
শ্ ী টাও খুি েূিবল। ত্াহরল, এই লোট লোট লেণগুরলা লেরখ আম া বক ধর  বনরত্ পাব  লর্ আপবন অেূ  ভবিষযরত্ লকান 
একবেন সবত্য সবত্যই লপ্রিনযান্ট হরয় র্ারিন?' 
. 
- 'আবম বকভারি লপ্রিনযান্ট হরিা?' 
- 'লকন? এই লর্, লোট লোট লেণ, বসম্পটম এইসিই লত্া প্রমান ক া  জনয র্রথষ্ট লর্ আপবন লকান একবেন লপ্রিনযান্ট হরয় 
র্ারিন, লর্মন কর  লোট লোট পব িত্বনগুরলা প্রমাণ কর  লর্ আবম একবেন ল ি ইবন্ডয়ান লথরক নীল বত্বম হরয় র্ারিা।' 

- 'না, আসরল, ইরয়...... মারন....... ধুর া, আপবন বিজ্ঞারন  'ি' ও িুরেন না বময়া। কাঠরমাল্লা লকানহারন ।' 
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২৭  
“কখরনাই লত্াম া ত্া পা রি না” 

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

এরকক রু্রি মানি সভযত্া  এরককবট বেক উৎকষবত্া লাভ কর । লর্মনঃ মুসা(আঃ) এ  রু্রি জােুবিেযা বেল উৎকষবত্া  শ্ীরষব। 
আল্লাহত্ায়ালা মুসা(আঃ) লক মুবর্র্া বহরসরি এমন এক লাবঠ বেরয়বেরলন র্া বেরয় বত্বন লস সমরয়  লস া লস া জােুক রে  
প াবজত্ কর বেরলন। ঈসা(আঃ) এ  রু্ি বেল বচবকৎসা বিজ্ঞারন ল ামানরে  লস া রু্ি। আল্লাহত্ায়ালা ঈসা(আঃ) লক এমন বকেু 
বেরয়বেরলন লর্টা ত্া  সমরয় লকউই ক রত্ সেম বেল না। আল্লাহ  ইচ্ছায় ঈসা (আঃ) মৃত্রক জীবিত্ ক রত্ন,কুষ্ঠ ল ািীরে  
সুস্থ ক রত্ন। 
. 
ঈসা(আঃ) এ  প  আরস মুহম্মে(সাঃ) এ  কথা। বত্বন এমন সমরয় জমগ্রহণ কর ন র্খন আ ি সভযত্া সাবহরত্য  বিচার  
বেল লশ্রষ্ঠ। কবিত্াই বেল ত্ারে  বনরজরে  আরিি,ভালিাসা,বহংসা,লিাধ এমনবক অেীল লর্ৌনত্া প্রকারশ্  একমাত্র মাধযম। 
আল্লাহত্ায়ালা লস সময় মুহম্মে(সাঃ) লক ব সালারত্  মর্বাো োন ক রলন আ  পুর া মানজাবত্  উরেরশ্য চযারলি েুরড় বেরলন - 
. 
“আবম আমা  িান্দা  প্রবত্ র্া অিত্ীণব কর বে, ত্ারত্ লত্ামারে  লকান সরন্দহ থাকরল, লত্াম া এ  অনুরুপ একবট সূ া বনরয় 
আস।” 
[সূ া আল িাকা া ২;২৩] 
. 
ত্া প  এটাও িরল বেরলন- 
. 
“এিং লত্াম া র্বে সত্যিােী হও, ত্াহরল আল্লাহ্ িযত্ীত্ লত্ামারে  সকল সাহার্যকা ীরক আহ্বান ক । র্বে ত্া না পা , এিং 
কখরনাই লত্াম া ত্া পা রি না। ত্াহরল লসই আগুন লক ভয় ক , অবিশ্বাসীরে  জনয র্া প্রস্তুত্ কর   াখা হরয়রে, মানুষ এিং 
পাথ  হরি র্া  িালানী।” [২;২৩-২৪] 
. 
প্রায় ১৪০০ িে  পু ারনা চযারলি! অরনরক  ধা ণা আ ি া লত্া এখন শুধু মুসবলম, ত্াই এখন আ  এই চযারলি খারট না। 
অরনরকই জারনন না, আ িরে  মরধয এখরনা  রয়রে প্রায় ১৪ বমবলয়ন আ ি খৃষ্টান,এোড়া  রয়রে অরনক নাবিক-এিরনাবস্ট্ক। 
ত্া া লকউই এই চযারলি এ  সামরন িলা  মত্ লত্মন বকেু বনরয় আসরত্ পার নবন। র্া া লচষ্টা কর রেন ত্া া শুধু হাবস  
লখা াকই রু্বিরয়রেন।  
. 
১৯৯৯ সারল আবনস সর াস নারম এক খৃষ্টান এরভিাবলস্ট্ কু আরন  মত্ একটা িই  চনা  োিী বনরয় আরসন।  চনা কর ন 
একটা িই-“আল েু কানুল হক” িা “The true Furqan” । শুধু লর্ িইরয়  নাম 'েু কান' কু আন লথরক কবপ ত্াই ই নয় 
ি ং অরনক সূ া কু আন লথরক িাইর ে কবপ-রপস্ট্ ক া হরয়রে, শুধু শ্ব্দগুরলা একটু এবেক,লসবেক ক া হরয়রে। আ  আম া 
জাবন আল্লাহত্ায়ালা কু আরন র্থার্থ শ্ব্দ-চয়ন ক রেন। ত্াই শ্রব্দ  এবেক-রসবেক কর  বত্বন লর্ জিাবখচুবড় িাবনরয়রেন, ত্া 
ত্াাঁ  িইরয়  মান নাবমরয়রে অরনক নীরচ। 
. 
আ  ত্ারক খুি একটা লোষ লেয়া র্ায় না। কা ণ, আ িী সাবহরত্য  লস া সমরয় র্া া লস া বেরলন, ত্া াই এই চযারলি 
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লমাকারিলায় িযথব হরয়বেরলন। লর্মনঃ ওয়াবলে ইিন মুবি া, আ রি  অনযত্ম লস া ভাষাবিে ও িুবদ্ধজীবি,  াসূল(সাঃ) এ  
সারথ বিরিট ক রত্ র্ান এিং সমূ্পণব নািানািুে হরয় কু াইশ্রে  উরেরশ্য িরলন - 
. 
“আবম বক িলি? লত্ামারে  মরধয লকউই কািয এরত্াটা ভারলা জারনা না, র্ত্টা আবম জাবন, না লত্ামারে  মরধয লকউ আমা  
সারথ ভাষা িঠন ও অলংক রণ  লেরত্র প্রবত্রর্াবিত্ায় পা রি। ত্া পর ও আবম িলবে, আল্লাহ  কসম, মুহম্মরে  কথা  সারথ 
আবম র্া জাবন ত্া  লকান বকেু ই সােৃশ্য লনই আ  আবম আল্লাহ  কসম কর  িলবে লস র্া িরল ত্া খুিই মাধুর্বপূণব।” 
. 
 াসূল(সাঃ) এ  প্রধান শ্ত্রু আিু জাহল কু আন সম্পরকব িরল, “ িনু হাবশ্ম র্া বকেু কর রে আম া ত্ারে  সারথ প্রবত্রর্াবিত্া 
কর বে।বকন্তু এখন ত্া া এমন বকেু বনরয় এরসরে(কু আন) র্া  সারথ আম া কখরনাই পা ি না।” 
. 
ভন্ড নিী মুসাইবলমা আল-কার্র্াি- এ  কথা লক না জারন! লস োিী কর বেল ত্া  কারেও বজি াইল(আঃ) ওহী বনরয় আরসন, 
র্া কু আরন  মত্ই পবিত্র। লস কু আরন  লিশ্ করয়কবট সূ া  অনুরূপ সূ া নত্ ী  লচষ্টা কর ।রর্মনঃ সূ া-েীল কবপ কর  
একটা সূ া নত্ ী  লচষ্টা কর । 
. 

]١:١٠٥[ اْلِفيلِ  بِأَْصَحابِ  َربُّكَ  َفعَلَ  َكْيفَ  تَرَ  أَلَمْ   
আপবন বক লেরখনবন আপনা  পালনকত্বা হিীিাবহনী  সারথ বকরূপ িযিহা  কর রেন? 

]٢:١٠٥[ تَْضِليل   فِي َكْيدَُهمْ  يَْجعَلْ  أَلَمْ   
বত্বন বক ত্ারে  চিাি নসযাৎ কর  লেনবন? 

]٣:١٠٥[ أَبَاِبيلَ  َطْيًرا َعلَْيِهمْ  َوأَْرَسلَ   
বত্বন ত্ারে  উপ  লপ্র ণ কর রেন োাঁরক োাঁরক পাখী, 

ن بِِحَجاَرة   تَْرِميِهم يل   ِم  ]٤:١٠٥[ ِسِج   
র্া া ত্ারে  উপ  পাথর   কংক  বনরেপ ক বেল। 

أُْكول   َكعَْصف   فََجعَلَُهمْ  ]٥:٥١٠[ مَّ  
অত্ঃপ  বত্বন ত্ারে রক ভবেত্ তৃ্ণসেৃশ্ কর  লেন। 
. 
. 
এ  অনুরূরপ মুসাইবলমা লর্ সূ াবট িানায়, ত্া হরচ্ছ- 
 الفيل
হাবত্।(আল-েীল) 

الفيل ما  
হাবত্ বক? (মাল েীল?) 

الفيل ما أدراك وما  
তু্বম বক জারনা হাবত্ বক? ( ওয়া মা আে কা মাল েীল?) 

طويل والخرطوم وبيل ذنب له  
এ  প্রশ্ি েুই কান এিং লম্বা একটা নাক আরে। (লাহু জানািুন ওয়াবিল, ওয়া খু তু্মুন ত্াওইল) 
. 
. 
...... 
হাসযক  এক লচষ্টা ত্ারত্ লকান সরন্দহ লনই, না আরে মাথা,না আরে মুনু্ড। ত্া  উপ  প্রথম বত্নবট আয়াত্ কু আরন  সূ া 
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আল-কাব য়া লক কবপ ক া  লচষ্টা ক া হরয়রে (আল কাব য়াতু্,মাল কাব য়া,ওয়ামা আে াকা মাল কাব য়া)। 
. 
আম  ইিনুল আসরক( াঃ) মুসাইবলমা  কারে পাঠারনা হরয়বেল র্ারত্ লস ত্ওিা কর । মুসাইবলমা  কারে লিরল লস আম  
ইিনুল আসরক বজরজ্ঞস কর -  
. 
“লত্ামা  িনু্ধ  কারে বক নতু্ন লকান ওহী এরসরে।?” 
আম  ইিনুল আস উি  লেন, “একবট লোট ত্রি র্থার্থ সূ া ত্াাঁ  উপ  নাবর্ল হরয়রে। 
. 
মুসাইবলমা বজরজ্ঞস কর , “বক লসটা?” 
আম  ইিনুল আস ত্খন সূ া আস  বত্লওয়াত্ কর ন- 
. 
 َواْلعَْصرِ  -
কসম রু্রি  (সমরয় ), 

نَسانَ  إِنَّ  ُخْسر   لَِفي اْْلِ  
বনিয় মানুষ েবত্গ্রি; 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إَِلَّ  ْبرِ  َوتََواَصْوا بِاْلَحِق   َوتََواَصْوا الصَّ بِالصَّ  
বকন্তু ত্া া নয়, র্া া বিশ্বাস স্থাপন কর  ও সৎকমব কর  এিং প স্প রক ত্াকীে কর  সরত্য  এিং ত্াকীে কর  সির  । 
. 
. 
বত্লওয়াত্ শুরন মুসাইবলমা বকেুেণ চুপ কর  ভারি। ত্া প  িরলন, আমা  কারেও অনুরূপ সূ া নাবর্ল হরয়রে।ত্া প  লস 
বত্লয়াত্ কর , 

، وبر يا وبر يا  
লহ জংলী ইেু ! লহ জংলী ইেু ! ।(ইয়া ওয়ািারু,ইয়া ওয়ািারু) 

وصدر أذنان أنت إنما نقز  
তু্বম লত্া েুইটা কান আ  িে োড়া বকেুই না।(ইন্নামা আনত্া আর্নানী ওয়া সােরুন ) 

بقر حفز وسائرك ،  
আ  সিই লত্া লত্ামা  নিণয।(ওয়াসাইরুকা হাকরুন িাকরুন)।  

 
. 
মুসাইবলমা এ প  আম  ইিনুল আস( াঃ) লক বজরজ্ঞস কর , “লকমন হরয়রে (আমা  সূ া)?” 
. 
আম ( াঃ) জিাি লেন, “আমায় আ  বক বজরজ্ঞস ক ে? লর্খারন তু্বম বনরজই জারনা এ  সিই বমথযা।” 
. 
আম া অরনরকই সত্য অস্বীকার  মুসাইবলমা লথরক কম এবিরয় না। জীিরন  লকান এক পর্বারয় এরস আিু জাহরল  মত্ আম া 
সত্য বকেুটা হরলও বচনরত্ পাব । বকন্তু িাাঁধা লেয় আমারে  ইরিা,েমত্া  োপট আ  বনরজরক মুি ভািা  অহংকা । 
. 
পূিবিত্বী রু্রি  মানুষরে  ঈসা(আঃ) বকংিা মুসা(আঃ) এ  মুবর্র্ারক অস্বীকা  ক া  একটা এেবকউজ বেল। কা ণ, ত্ারে  
বম াকল ত্ারে  েুবনয়া ত্যারি  প  প িত্বী মানুরষ  কারে লস্রে একটা িরল্প  মত্ বেল। বকন্তু মুহম্মে(সাঃ) এ  বম াকল 
সমূ্পণব আলাো। বত্বন বকয়ামত্ পর্বি এমন এক জীিি বনেশ্বন বনরয় এরসরেন র্া অিেৃবষ্টসম্পন্ন লর্ লকান মানুষই িুেরত্ 
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পা রি। 
. 
র্া া ১৪০০ িে  ধর  কু আরন  একটা চযারলিই লমাকারিলা ক রত্ পার  না অথচ কু আনরক অলীক রূপকথা িলরত্ চায়, 
ত্ারে  জনয আম া লকিল করুণাই ক রত্ পাব । :) 
. 
“আবম লকা আরন এমন বিষয় নাবর্ল কব  র্া ল ারি  সুবচবকৎসা এিং মুবমরন  জনয  হমত্। জাবলমরে  লত্া এরত্ শুধু েবত্ই 
িৃবদ্ধ পায়।” [১৭:৮২] 
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২৮ 
কু ’আরন বক েুই  কম কথা িলা আরে? আকাশ্ ও জবমন সৃবষ্ট ৬ বেরন না ৮ 
বেরন?  

-সাোত্ (সোলাপ ব্লি) 
 

ইসলামবিরেষী ইংর বজ সাইট লথরক ললখা অনুিাে কর  অবভবজৎ  ায় ত্া  একবট ললখায় কু ’আরন  প স্প বির াধীত্া  
অবভরর্াি আরন এই িরল লর্, কু ’আরন  বকেু আয়ারত্ আকাশ্ ও জবমন সৃবষ্ট হরয়রে েয় বেরন অথচ সু া েুসবসলারত্  ৯-১২ 
নং আয়ারত্ বহসাি ক রল লেখা র্ায় সংখযাটা ৮ বেন। 
. 
(আল-কু আরন প স্প বির াবধত্া  অবভরর্াি ও ত্া  জিাি) 
. 
অবভরর্াি-১: আকাশ্ ও পৃবথিী সৃবষ্ট েয় বেরন না আট বেরন? 
. 
১.১ কু আরন  লিশ্ বকেু আয়ারত্(৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪, ৫০:৩৮, ৫৭:৪) িলা হরয়রে আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট 
কর রেন েয় বেরন। 
. 
. 
১.২ বকন্তু ৪১:৯-১২ নং আয়াত্ অনুসার  লেখা র্ায় আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট কর রেন আট বেরন। 
. 
. 

অবভরর্ারি  জিাি: 

আনুষবঙ্গক পাঠ: 

১টা িত্ব খুাঁড়রত্ একজন শ্রবমরক  ১ ঘন্টা লািরল, ৩টা িত্ব খুাঁড়রত্ ৩ জন শ্রবমরক  কয় ঘন্টা লািরি? িবণরত্ র্া া কাাঁচা, ত্া া 
িলরি ৩ ঘন্টা। র্া া িবণত্ লমাটামুবট িুরে ত্া া হয়ত্ িলরি ১ ঘন্টা। র্া া আর কটু লিবশ্ িুরে ত্া া িলরি প্রেি ত্রথয  
বভবিরত্ প্রশ্নটা  উি  লেওয়া সম্ভি না। কা ণ এখারন বিবভন্ন  করম  লকস হরত্ পার । 
. 
লকস ১: 
. 
৩ জন শ্রবমক একসারথ কাজ শুরু ক ল লসরেরত্র সময় লািরি ১ ঘন্টা । 
. 
১।।১।।১ = ১ 
. 
লকস ২: 
. 
২ জন শ্রবমক একসারথ কাজ শুরু ক ল। ত্ারে  কাজ লশ্ষ হল। অত্:প  ৩য় শ্রবমক কাজ শুরু ক ল। এরেরত্র সময় লািরি 
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২ ঘন্টা। 
. 
(১।।১)+১=১+১=২ 
. 
লকস ৩: 
. 
১ম শ্রবমক কাজ লশ্ষ ক ল। অত্:প  ২য় শ্রবমক কাজ শুরু ক ল। 
. 
২য় শ্রবমক কাজ লশ্ষ ক ল। অত্:প  ৩য় শ্রবমক কাজ শুরু ক ল। 
. 
এরেরত্র সময় লািরি ৩ ঘন্টা। 
. 
১+১+১=৩ 
. 
এ ধ রণ  লকস হরত্ পার  অিবণত্। কারজই এ প্ররশ্ন  উি  লেিা  আরি জানরত্ হরি লক কখন কাজ শুরু ক ল। ত্থয 
পািা  সারথই ১+১+১=৩ বহসাি ক া র্ারি না।] 
. 
. 

১.১ এ  আয়াত্সমূহ: (প্রাসবঙ্গক অংশ্) 

 
৭:৫৪ বত্বন নরভামন্ডল ও ভূমন্ডলরক েয় বেরন সৃবষ্ট কর রেন 
. 
১০:৩ বনিয়ই লত্ামারে  পালনকত্বা আল্লাহ বর্বন নত্ ী কর রেন আসমান ও র্মীনরক েয় বেরন 
. 
১১:৭ বত্বনই আসমান ও র্মীন েয় বেরন নত্ ী কর রেন 
. 
২৫:৫৯ বত্বন নরভামন্ডল, ভূমন্ডল ও এত্েুভরয়  অিিবত্বী সিবকেু েয়বেরন সৃবস্ট্ কর রেন 
. 
৩২:৪ আল্লাহ বর্বন নরভামন্ডল, ভুমন্ডল ও এত্েুভরয়  মধযিত্বী সিবকেু েয় বেরন সৃবষ্ট কর রেন 
. 
৫০:৩৮ আবম নরভামন্ডল, ভূমন্ডল ও এত্েুভরয়  মধযিত্বী সিবকেু েয়বেরন সৃবষ্ট কর বে 
. 
৫৭:৪ বত্বন নরভামন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃবষ্ট কর রেন েয়বেরন 
. 
. 

বিরেষণ: 
. 
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নরভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃবষ্ট ক া হরয়রে লমাট েয় বেরন। 
. 
আিা , নরভামন্ডল, ভুমন্ডল ও এত্েুভরয়  মধযিত্বী সিবকেু সৃবষ্ট ক া হরয়রে েয় বেরন। 
. 
গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট হরচ্ছ, 
. 
এত্েুভরয়  মধযিত্বী সিবকেুরক সৃবষ্ট ক রত্ লকান আলাো সময় লনওয়া হয় নাই। নরভামণ্ডল/আকাশ্ এিং ভূমণ্ডল/পৃবথিী 
সৃবষ্ট  সারথ সারথ সমাি ালভারি এত্েুভরয়  মধযিত্বী সিবকেুরক সৃবষ্ট ক া হয়। 

অথবাৎ ৬ বেরন  মরধয পৃবথিী এিং আকাশ্ সৃবষ্টকারল সমাি ালভারি অনযানয সৃবষ্টও হরয়রে। 
. 
. 

১.২ এ  আয়াত্সমূহ: 
. 
৪১:৯ িলুন, লত্াম া বক লস সিারক অস্বীকা  ক  বর্বন পৃবথিী সৃবষ্ট কর রেন েু’বেরন এিং লত্াম া বক ত্াাঁ  সমকে স্থী  ক ? 
বত্বন লত্া সমগ্র বিরশ্ব  পালনকত্বা। 
. 
৪১:১০ ( ََوَجعَل ) বত্বন পৃবথিীরত্ উপব ভারি অটল পিবত্মালা স্থাপন কর রেন, ত্ারত্ কলযাণ বনবহত্ ল রখরেন এিং চা  বেরন  
মরধয ত্ারত্ ত্া  খারেয  িযিস্থা কর রেন-পূণব হল বজজ্ঞাসুরে  জরনয। 
. 
৪১:১১ ( اْستََوى ثُمَّ   )অত্ঃপ  বত্বন আকারশ্  বেরক মরনারর্াি বেরলন র্া বেল ধুম্রকুি, অত্ঃপ  বত্বন ত্ারক ও পৃবথিীরক 
িলরলন, লত্াম া উভরয় আস ইচ্ছায় অথিা অবনচ্ছায়। ত্া া িলল, আম া লস্বচ্ছায় আসলাম। 
. 
৪১:১২ ( َّفَقََضاُهن)অত্ঃপ  বত্বন আকাশ্মন্ডলীরক েু’বেরন সপ্ত আকাশ্ কর  বেরলন এিং প্ররত্যক আকারশ্ ত্া  আরেশ্ লপ্র ণ 
ক রলন। আবম বনকটিত্বী আকাশ্রক প্রেীপমালা ো া সুরশ্াবভত্ ও সং বেত্ কর বে। এটা প ািমশ্ালী সিবজ্ঞ আল্লাহ  
িযিস্থাপনা। 
. 
. 

লেযণীয়: 
. 
১১ এিং ১২ নম্ব  আয়ারত্  শুরুরত্ ‘অত্ঃপ ’ শ্ব্দ আরে (আ িীরত্ ‘সুম্মা’ িা ‘ো’)। 
. 
বকন্তু ১০ নম্ব  আয়ারত্  শুরুরত্ লকান ‘এ  প ’ /‘আর া’/’অত্:প ’/’ত্া প ’ এ জাত্ীয় লকান শ্ব্দ(আ িীরত্ ‘সুম্মা’ িা ‘ো’) 
লনই। 
. 

বিরেষণ: 
. 
৯ নম্ব  আয়ারত্  কাজ ত্থা পৃবথিী সৃবষ্ট  জনয ললরিরে ২ বেন। 
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. 
১০ নম্ব  আয়ারত্  অনযানয কারজ  জনয সময় ললরিরে ৪ বেন। বকন্তু ১০ নম্ব  আয়ারত্  শুরুরত্ লর্রহতু্ ‘এ  প ’ 
/’আর া’/’অত্:প ’/’ত্া প ’ এ জাত্ীয় লকান শ্ব্দ(আ িীরত্ ‘সুম্মা’ িা ‘ো’) লনই, কারজই এই কাজ লর্ পৃবথিী  সৃবষ্ট লশ্ষ 
হিা  প  শুরু হরয়রে এমন লকান ত্থয এখারন লনই, ি ং এই কাজ কখন শুরু হরয়রে ত্া এখারন িলা লনই। 
. 
১১ নং আয়ারত্  বনরেবশ্ লেওয়া হয় ১০ নং আয়ারত্  অনযানয কারজ  প  (আয়ারত্  শুরু হরয়রে ‘অত্:প ’ বেরয়), এখারন 
লকান কাজ নাই, লকান সমরয়  প্ররয়াজনও হয় নাই, উরল্লখও লনই। 
. 
১২ নম্ব  আয়ারত্  কাজ ত্থা আকাশ্ সৃবষ্ট  জনয ললরিরে ২ বেন। এই কাজ শুরু হরয়রে ১১ নং আয়ারত্  বনরেবরশ্  প  
(আয়ারত্  শুরু হরয়রে ‘অত্:প ’ বেরয়) ত্থা ১০ নম্ব  আয়ারত্  অনযানয কাজ (র্থা খারেয  িযিস্থা) লশ্ষ হিা  প প ই। 
. 
এক নজর  আয়াত্ ৪বট হরত্ প্রাপ্ত ত্থয: 
. 
পৃবথিী সৃবষ্টরত্ িযবয়ত্ সময়= ২বেন 
. 
অনযানয কারজ িযবয়ত্ সময়= ৪ বেন 
. 
আকাশ্ সৃবষ্টরত্ িযবয়ত্ সময়= ২ বেন 
. 
আকাশ্ সৃবষ্ট শুরু হয় অনযানয কারজ  পর  এটা িলা থাকরলও অনযানয কাজ লর্ পৃবথিী সৃবষ্ট লশ্ষ হিা  প  শুরু হরয়রে এমন 
লকান ত্থয এখারন লনই। 
. 
কারজই এই আয়াত্গুরলা লথরক র্া া বহসাি কর ন লর্ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট ক রত্ (২+৪+২) িা ৮ বেন ললরিরে, ত্া া আনুষবঙ্গক 
পারঠ  িবণরত্ কাাঁচারে  মরত্াই বহরসি কর ন। সমাি ালভারি লর্ একাবধক কাজ হরত্ পার  এটা লর্ন ত্ারে  ধা ণারত্ই 
আরস নাই। 
. 
প্রথরম লর্রহতু্ পৃবথিী সৃবষ্ট  কথা িলা হরয়রে কারজই পৃবথিী সৃবষ্টরত্ ললরিরে প্রথম ২ বেন। 
. 
লশ্রষ লর্রহতু্ আকাশ্ সৃবষ্ট  কথা িলা হরয়রে কারজই আকাশ্ সৃবষ্টরত্ ললরিরে লশ্রষ  ২ বেন। 
. 
আ  ১০ নং আয়ারত্  অনযানয কাজ (র্থা খারেয  িযিস্থা) সম্পাবেত্ হরয়রে আকাশ্ সৃবষ্ট  আরি  ৪ বেরন 
. 

েলােল: 
. 
১.১ এ  আয়াত্গুরলা হরত্ আম া লজরনবে: 
. 
মহাবিশ্ব সৃবষ্টরত্ লমাট সময় ললরিে ৬ বেন এিং একাবধক কাজ সমাি ারলও ঘরটরে। কারজই আম া িলরত্ পাব , পৃবথিী 
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সৃবষ্ট  সারথ অনযানয কাজ ও সমাি ারল সম্পাবেত্ হরত্ থারক। ২য় বেরন পৃবথিী সৃবষ্ট লশ্ষ হয়, ৪থব বেরন অনযানয কাজ লশ্ষ 
হয়, লশ্রষ  ২ বেরন আকাশ্ সৃবষ্ট লশ্ষ হয়। এভারি পৃবথিী সৃবষ্ট  শুরু হরত্ আকাশ্ সৃবষ্ট  লশ্ষ পর্বি লমাট ৬ বেনই লারি। 
. 
সুত্ াং, এখারন প স্প বির াবধত্া  অবভরর্াি এরকিার ই অরর্ৌবিক। 
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২৯ 
S.E.T.I এিং বিএনএ  

-সত্যকথন লিস্ক 

 

মজা  একটা িল্প িবল। এইবলরয়ন িা বভন গ্ররহ  প্রানী বনরয় অযারমব কানরে  আগ্ররহ  কথা সিা ই। নানা বটবভ বসব য়াল, 
মুবভ, সাইে বেকশ্ান িই এমনবক হযারলাউইরন  লপাশ্ারকও এইবলরয়নরে  উপবস্থবত্। ত্রি এখারনই লশ্ষ না। অযারমব কান া 
এইবলরয়নরে  বনরয় এরত্াটাই েযাবসরনরটি লর্ ত্া া  ীবত্মরত্া বিবলয়ন বিবলয়ন িলা  খ চ কর  মহাবিরশ্ব এইবলরয়নরে  
খুাঁরজ লিড়ায়। 
. 
আ  এইবলরয়নরে  লখাজ ক া  এই কাজটা লর্ সংস্থাটা কর  লসটা হল S.E.T.I Institute [Search for Extraterrestrial 
Intelligence]। S.E.T.I লথরক অরনক ধ রণ  কাজ ক া হরলও ত্ারে  মূল কাজ হল মহাবিরশ্ব  অনয লকাথাও লকান িুবদ্ধমান 
প্রারণ  অবিত্ব আরে বক না টা খুরজ লি  ক া  লচষ্টা ক া।  
. 
বকন্তু মহাবিরশ্ব  লকান এক লকাণায় লকাণ এক িুবদ্ধমান প্রানী র্বে লথরকও থারক ত্াহরল পৃবথিীরত্ িরস বকভারি আপবন ত্া লি  
ক রিন? এই সমসযা  সমাধারন  লসবট  বিজ্ঞানী া একটা সুন্দ  সমাধান লি  ক রলন।  
. 
র্বে কাোমাবট  উপ  বেরয় আপবন লহরট র্ান ত্াহরল লর্মন মাবটরত্ আপনা  পারয়  োপ পড়রি. লর্ই োরপ  বেরক ত্াকারল 
লিাো র্ারি লকউ একজন এখান বেরয় লহরট লিরে। কা ন কাাঁো  িুরক বনরজ বনরজ মানুরষ  পারয়  োরপ  আকৃবত্  িত্ব নত্ব  
হরয় র্ায় না। অথবাৎ আপবন র্খন লসখারন উপবস্থত্ থাকরিন না, ত্খনও আপনা  উপবস্থবত্  বনেশ্বন লসখারন লথরক র্ারি। 
এরেরত্র কাাঁো  উপ  নত্ব  হয়া পারয়  োরপ  মাধযরম। 
. 
একইভারি িুবদ্ধমিা ও বকেু বনেশ্বন আরে। লর্মন আপবন র্বে মহাবিরশ্ব  লকান প্রারি লিত্া  ত্ ঙ্গ, এে-র , ত্বড়ৎ চুম্বকীয় 
 বি – এধ রন  বকেু অবিত্ব লেখা র্ায় ত্াহরল ধা ণা ক া লর্রত্ পার  লকান িুবদ্ধমান প্রানী  কা রন এগুরলা আম া লেখরত্ 
পাবচ্ছ। আিা  িুবদ্ধ  একবট লমৌবলক নিবশ্ষ্টয হল পযাটাণব ল রকািবনশ্ান। লর্মন আবম র্বে একটা লেয়ারল 
০,১,১,২,৩,৫,৮,১৩,___ এ কম বলরখ ল রখ র্াই এিং পর   বেন এরস লেবখ শূ্নযস্থারন ২১ ললখা আরে। ত্াহরল আবম ধর  লনি 
লকান িুবদ্ধমান প্রানী এটা কর রে।  
. 
আবম এমন একটা নাম্বা  বসব র্ বলরখবে লর্খারন প্রবত্বট সংখযা হল ত্ারে  আরি  েুবট সংখযা  লর্ািেল। এই বসব জ সমূ্পণব 
ক রত্ হরল অিশ্যই প্রথরম বসব জবটরক িুেরত্ হরি এিং ত্া প  এরক পূণব ক া র্ারি। এটা হল পযাটানব বচনরত্ পা া  একটা 
উোহ ণ। সুধু িুবদ্ধমান প্রানী াই পযাটাণব বচনরত্ পার ।  
. 
বভন গ্রহরন  িুবদ্ধমিা  লখাাঁরজ লসবট বিবভন্ন ধ রণ  পযাটানব, লকাি, এগুরলা  িযিহা  কর , এিং মহাবিরশ্ব এই ধ রণ  পযাটানব 
িা লকারি  লখাজ কর । েশ্রক  প  েশ্ক লসবট মহাবিশ্ব িুবদ্ধমান প্রাণী  লখাজ কর  লিড়ারচ্ছ। বনরজ া লকাি, পযাটানব 
পাঠারচ্ছ। লকাি, পযাটানব খুজরে। বকন্তু েলােল শূ্নয। 
. 
বকন্তু সম্প্রবত্ বিজ্ঞানী ভ্লাবেবম  আই. িা িাক ও মযাবেম এ. মাকুকভ এক অদু্ভত্ এিং অসাধা ন কাজ কর  িসরলন। 
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িুবদ্ধমিা  অবিত্ব বননবরয়  জনয লর্ মাপকাবঠ S.E.T.I লত্ নত্ব  ক া হরয়ে, ত্া া বঠক ক রলন সাম্প্রবত্ক িরিষণা  েরল 
বি.এন.এ. এ  লর্ লিইটাগুরলা পাওয়া লিরে, লসগুরলা  উপ  ঐ িাইরটব য়া িা বননবায়ক গুরলা প্ররয়াি ক া । সহজ ভাষায় 
মহািরশ্ব  বেরক ত্াবকরয় িুবদ্ধমিা  লর্ বনেশ্বন লখাজা হবচ্ছরলা, ত্া া বঠক ক রলন বিএনএ-  মরধয ত্া লখাজা । 
. 
েলােল? “WOW!!!!” [১] 
. 
ত্া া লেখরলন বি.এন.এ –লত্ লর্ পযাটানব বিেযমান ত্া লকিল মাত্র িুবদ্ধমান সত্ত্বা ো াই সৃবষ্ট সম্ভি। আ  লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বা  
েরল বনেক এরলরমরলা বিিত্বন (undirected natural selection by means of random mutation) িা   যান্ডম ভারি 
এমন পযাটানব নত্ব  হিা  সম্ভািনা ১/১ বিবলয়রন  লচরয়ও কম।  
. 
এ লথরক এটাই স্পষ্টভারি প্রত্ীয়মান হয় লর্ বিএনএ – বিবেপ্ত িা এরলরমরলাভারি সৃষ্ট না। ি ং একজন অবত্ িুবদ্ধমান সত্ত্বা  
সুোবত্সুে নকশ্া  েল।  
. 
অযারিািারয়ালবজস্ট্ ভ্লাবেবম  আই. িা িাক ও মযাবেম এ. মাকুকভ ত্ারে  এই িরিষণা  েলােল প্রকাশ্ কর ন Icarus [২] 
নারম  প্রথম সাব   peer-reviewed জানবারল। এই জানবালবট peer-reviwed হিা  কা রন অনযানয বিরশ্ষজ্ঞরে  ো া 
পুনঃপবঠত্ হিা  প , ত্ারে  িরিষনা  পদ্ধবত্ ও উপসংহা  বিরেবষত্ হিা  প , ত্ারে  সম্মবত্িরমই এই িরিষণাপত্রবট 
জানবারল প্রকাবশ্ত্ হরয়রে।  
. 
আপবন িা আবম হয়রত্া এই অসাধা ন খি টা সম্পরকব বিরশ্ষ বকেু জাবন না, কা ন স্বাভাবিকভারি আম া এই ধ রন  
জানবারল  লখাজখি   াবখ না। আ  লমইেবিম বমবিয়া আপনারক এই খি  গুরলা লেরি না কা ন লমইেবিম বমবিয়া জীিরন  
উৎস সম্পরকব একবট মযারটব য়াবলবস্ট্ক িা িস্তুিােী িযাখযারক সত্য বহরসরি প্রচা  ক রত্ িদ্ধ পব ক । আ  নাবিক া লত্া 
অিশ্যই এধ রন  বিষয়গুরলা লচরপ র্ারি, কা ন প্রথমত্ ত্া া বনরজ া বিজ্ঞানমনস্কত্া  োবি ক রলও লিবশ্ ভািই লত্মন 
একটা বিজ্ঞান লিারে না। আ  বেত্ীয়ত্ ত্া া সৎ ভারি বিত্কব কর  না। ত্ারে  বিত্রকব উরেশ্য থারক সত্য-বমথযা, িাবলিালাজ 
সি বকেু বমবলরয় লর্রকান মূরলয ত্রকব লজত্া।  
. 
বকন্তু আপবন বনরজ একটু িযাপা টা একটু লভরি লেখুন। এরত্াবেন ধর  মহাবিরশ্ব  বেরক, িুবদ্ধমিা  লখারজ শুনযত্ায় েৃবষ্ট বনিদ্ধ 
কর   াখা  প , র্খন আমারে  সিা  মারে থাকা বিএনএ – এিং লজরনবটক লকারি  বেরক ত্াকারনা হল, র্খন লসখারন 
িুবদ্ধমিা  বনেশ্বন এখন িুবদ্ধমান সত্ত্বা  বসিরনচা  লখাজা হল ত্খন লসখারন ত্া পাওয়া লিল র্া এরত্ািে  শুনযত্ায় পাওয়া র্ায় 
বন।  
. 
একই সারথ এটাও প্রমাণ হল অবনয়বযত্, এরলরমরলা বিিত্বন, natural selection by means of randaom variation - 
এই লকান বকেু বেরয় বিএনএ এিং লজরনবটক লকারি  এই জবটলত্ারক িযাখযা ক া র্ায় না। ত্াহরল লকান লসই মহান সত্ত্বা 
বর্বন এই অবত্সুে সৃবষ্ট কর রেন?  
. 
ত্া া সত্যিােী হরল এ  কম একটা কালাম ত্া া বনরয় আসুক না লকন। 
ত্া া বক স্রষ্টা িযত্ীত্ সৃবষ্ট হরয়রে, না ত্া া বনরজ াই স্রষ্টা? নাবক ত্া া আসমান ও র্মীন সৃবষ্ট কর রে? আসরল ত্া া বনবিত্ 
বিশ্বাসী নয়। 
লত্ামা   রি  ভান্ডা  বক ত্ারে  বনকট  রয়রে, না ত্া া এ সমুেরয়  বনয়িা? নাবক ত্ারে  কারে, বসাঁবড় আরে র্ারত্ ত্া া 
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(আকারশ্ উরঠ র্ায় আ  লিাপন কথা) শুরন থারক? থাকরল ত্ারে  (রসই) লশ্রাত্া স্পষ্ট প্রমাণ হাবজ  করুক। [সূ া আত্-তূ্ , 
৩৪-৩৮]

 
 
১) The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code. Vladimir I. shCherbak, Maxim A. Makukovb 

http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0019103513000791 

অযািিারে  বকেু অংশ্ উদৃ্ধত্ ক া হলঃ আম া এখারন লেখাবচ্ছ এই পাবথবি লকাি [অথবাৎ বিএনএ  লজরনবটক লকাি] বক সুে, সুবনবেবষ্ট 
সুবিনযিত্া প্রকাশ্ ক রে। আম া র্ারক লকান িুবদ্ধমিা লথরক উৎসাব ত্ Informational Signal িবল এই লকাি ত্া  সকল নিবশ্ষ্টয পূ ন 
কর । এই লকারি  সাধা ণ বিনযাস লথরক একই সাংরকবত্ক ভাষা  িাবণবত্ক ও বচত্রবলবপ আকার   রূপ প্রকাশ্ পায়। সুে, বনবেবষ্ট ও 
বনয়মানুি এই পযাটানবগুরলা লথরক মরন হয় এগুরলা সুবনবেবষ্ট লবজক এিং নন-বিবভয়াল কবম্পউবটং এ  েলােল লকান sochastic (অথবাৎ 
random) প্রবিয়া  েলােল না। বিএনএ –এ  জবটলত্া বনেক নেিিরম ও বিিত্বন প্রবকয়া  মাধযরম সৃষ্ট এই নাল হাইরপাবথবসসবট 
প্রত্যাখযাত্ কা ন এরত্ P এ  মান আরস ১/১০^(১৩) এ  লচরয়ও লোট। [(the null hypothesis that they are due to chance 
coupled with presumable evolutionary pathways is rejected with P-value < 10 (exp) –13] 
. 
বিএনএ এিং লজরনবটক লকারি এমন বকেু নিবশ্ষ্টয বিেযমান ও সহরজই প্রবত্ভাত্ হয় র্া অপ্রাকৃত্। লর্মন the symbol of zero, the 
privileged decimal syntax and semantical symmetries. এোড়া এই সংরকত্ লথরক ত্থয সংগ্ররহ  জনয সহজ রু্বি বনভব  বকন্তু 
abstract operations এ  প্ররয়াজন। লর্ কা রন লকান ভারিই এই পযাটানবগুরলা ধারপ ধারপ প্রাকৃবত্ক উৎস লথরক উৎসাব ত্ এমন িলা 
র্ায় না।  
. 
২) Icarus Issue available online March 6, 2013. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Icarus_(journal) 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0019103513000791&h=ATMlDg8OiBOWbFJKSu7Vf_T6gHyWeO45egkhUpDF4A-GeIg68DlsOKTxipFvSuBZA4pYggqdVfGH-wM7tHI9-dICpxKXvUYj7K9BRfw0r7xmNDuWgh2ztQbp67EMdQlxpzkRAzwuEZJYdP96ygDgapgALEIYzQnn-guAZ1UE4yPyobVHSfsvpmXa_EiHI-qMDXxfe4S7ZovUlMS1K4boPTN1kTxagjJn8jJ0uqT6w1ucekpEsflZIsQGNdxxci10gEnGUsEXtzvoFld0cVmHrgq0_Pi_KwxfYWPoJ9AwkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIcarus_%28journal%29&h=ATOJV5Y_cOZgEAm8EnxE4iLmzZTRqkiGrB0txVawh57bp0JY03uXRr10lXopNQqovlP_NZ_a3NydHgNTi0dvtriZ4N1SEXx_ZpSwiHxkc5EIUamVvhpB9WOifne-6tcCwN7WgJv5-4MxNs8raNs6BxoV-IgiFEn8q920UKnJFiDQVTODlpQClKjwLenJdJv9TnWecv3IfMAgj62mRmMpVhqEnhO2KUD5NftibUum5cZBWEa1J1VybVW46VCpOJRsHi27uApQFALeqVtOT65NxOEiezhbj9rbLFBFS4ey5A
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৩০  
ইসলাম বক েিক লনয়ারক বনবষদ্ধ কর ?  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

েিক (adoption) লনয়া বনিয়ই একবট মানিীয় গুণ। সিান না হওয়া সরত্ত্বও আজীিন কাউরক সিারন  মত্ পালন ক রত্ 
হরল অিশ্যই অরনক বিশ্ান হৃেরয়  অবধকা ী হরত্ হয়। ত্রি েিক প্রধানত্ েুই প্রকার   হরত্ পার ঃ  
. 
i) কাউরক বনরজ  সিান বহরসরি েিক লনয়া। লসরেরত্র, বশ্শুবট বপত্া-মাত্া  পব চয় বহরসরি লর্ ঘর  প্রবত্পাবলত্ হরচ্ছ, লস 
ঘর   পব চয় গ্রহণ কর । 
. 
ii) আর ক প্রকার   েিক হরচ্ছ, কাউরক প্রবত্পালন ক া বকন্তু বশ্শুবট লর্ ঘর  প্রবত্পাবলত্ হরচ্ছ ত্ারে  পব চয় গ্রহণ কর  
না। 
. 
অরনরক ধা ণা কর  থারকন ইসলারম েিক লনয়া হা াম। প্রকৃত্পরে, ইসলারম লকিল প্রথম প্রকার   েিকরকই হা াম 
কর রে, বেত্ীয় প্রকার   েিক ইসলারম সমূ্পণব নিধ[১]। আল্লাহ প্রথম প্রকার   েিক সম্পরকব িরলন- 
. 
““আল্লাহ লকান মানুরষ  মরধয েুবট হৃেয় স্থাপন কর নবন। লত্ামারে  স্ত্রীিণ র্ারে  সারথ লত্াম া বর্হা  ক , ত্ারে রক 
লত্ামারে  জননী কর নবন এিং লত্ামারে  লপাষযপুত্ররে রক লত্ামারে  পুত্র কর নবন। এগুরলা লত্ামারে  মুরখ  কথা মাত্র। 
আল্লাহ নযায় কথা িরলন এিং পথ প্রেশ্বন কর ন।” [২] 
. 
আল্লাহ খুি সুন্দ ভারি আমারে  উপমা বেরয় লিাোরচ্ছন; লর্ভারি মানুরষ  মরধয েুইটা মন থাকরত্ পার  না, বঠক একইভারি 
একবট লেরল  েুইবট বপত্া হওয়া অসম্ভি। এটা আমারে  মুরখ  কথা মাত্র এিং আমারে  মরন  সারথ ত্া  লকান সংরর্াি লনই। 
লত্মবনভারি,র্বে বনরজরে  স্ত্রীরক মারয়  সারথ তু্লনা কব (বর্হা ), ত্রি ত্া া আমারে  মা হরয় র্ায় না, স্ত্রীই থারক।[৩]  
. 
ত্াই আল্লাহত্ায়ালা কার া বপতৃ্-পব চয় জানা থাকরল ত্ারক ত্া  বপতৃ্পব চরয়ই িাকা  বনরেবশ্ বেরয়রেনঃ 
. 
“লত্াম া ত্ারে রক ত্ারে  বপতৃ্পব চরয় িাক। এটাই আল্লাহ  কারে নযায়সঙ্গত্। র্বে লত্াম া ত্ারে  বপতৃ্-পব চয় না জান, 
ত্রি ত্া া লত্ামারে  ধমবীয় ভাই ও িনু্ধরূরপ িণয হরি। এ িযাপার  লত্ামারে  লকান বিচুযবত্ হরল ত্ারত্ লত্ামারে  লকান লিানাহ 
লনই, ত্রি ইচ্ছাকৃত্ হরল বভন্ন কথা। আল্লাহ েমাশ্ীল, প ম েয়ালু। ” [৪]  
. 
অরনরকই প্রশ্ন তু্লরত্ পার ন, বপত্া  পব চয় িহন ক রল এমন বক সমসযা? প্রকৃত্ িযাপা  হরচ্ছ, ইসলাম লস্পিরক লস্পি 
িরল। ত্াই সুস্পষ্টভারি লঘাষণা ক া হরয়রে, বপত্া  পব চয় িহন ক রলই লকউ বপত্া হরয় র্ায় না। এ কা রণ একই ঘর  
প্রবত্পাবলত্ হরলও লর্ লেরল বকংিা লমরয়রক েিক লনয়া হরয়রে ত্া  অবভভািরক  র্বে লকান সিান থারক ত্রি লস ত্ারে  
ভাই-রিান বহরসরি িণয হরি না। এরেরত্র, বিপ ীত্ বলরঙ্গ  হরল ত্া া িায়র  মাহ াম(র্ারে  সারথ বিরয় নিধ) িরল সািযি 
হরি।  
. 
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ত্রি, এরেরত্র িযবত্িম হরচ্ছ, র্বে লকান মবহলা লকান বশ্শুরক প্রথম েুই িের   মরধয পাাঁচ িা ত্া  লিশ্ীিা  িুরক  েুধ পান 
ক ান, ত্রি লস ত্া  সিারন  ভাই-রিান িরল িণয হরি[৫]। আল্লাহ িরলন -  
. 
“লত্ামারে  জরনয হা াম ক া হরয়রে লত্ামারে  মাত্া, লত্ামারে  কনযা, লত্ামারে  লিান, লত্ামারে  েুেু, লত্ামারে  খালা, 
ভ্রাতৃ্কণযা; ভবিনীকণযা লত্ামারে  লস মাত্া, র্া া লত্ামারে রক িনযপান কব রয়রে, লত্ামারে  েুধ-রিান।”[৬] 
. 
পািরত্য  লোস্ট্া  পযার বন্টং বসরস্ট্ম লেরখ অরনরক ইসলারম  এই বিধানটারক িাড়ািাবড় িলরত্ চান।র্বেও ত্া া মুদ্রা  অপ  
বপঠটা কখরনাই িরলন না। পব সংখযান অনুসার , লখাে রু্ি ারজযই প্রবত্ িে  ২০০০-২৫০০ অবভরর্াি পাওয়া র্ায় লোস্ট্া  
অবভভািকরে  বিরুরদ্ধ র্া া বকনা ত্ারে  েিককৃত্ বশ্শুরে  শ্া ীব কভারি লাবিত্ কর রেন। লাবিত্ বশ্শুরে  মরধয ৬০ ভাি 
লমরয় আ  ত্ারে  িড় িয়স মাত্র নয়! [৭]  
. 
র্া া ঢালাওভারি “ইসলারম েিক প্রথা লনই” এই কথা িলরত্ চান, ত্া া অিশ্যই ইসলামরক ভুলভারি উপস্থাপন কর ন। 
কা ণ, আবম বেত্ীয় প্রকার   লর্ েিরক  কথা িরলবে, ত্ারত্ ইসলামী শ্ ীয়ারত্ লকান িাাঁধা লনই। ি ং আশ্া ক া র্ায়, র্া া 
লকান অসহায় বশ্শু  আশ্রয়োত্া হরিন, আল্লাহত্ায়ালা ত্ারে  প কারল উিম প্রবত্োন বেরিন। 
আ  আল্লাহত্ায়ালাই লত্া সরিবািম পু ষ্কা োত্া।  

 

[১] IslamQA-Adoption is of two types – forbidden and prescribed : https://islamqa.info/en/10010 
[২] আল কু আন; সূ া আল আহর্াি, আয়াত্ঃ৪ 
[৩] ত্ােসী  ইিরন কাবস , ১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৬  
[৪] আল কু আন; সূ া আল আহর্াি, আয়াত্ঃ ৫  
[৫] IslamQA-He found a baby and adopted him – what is the ruling?- https://islamqa.info/en/33020 
[৬] আল কু আন;সূ া আন-বনসা- আয়াত্ঃ২৩ 
[৭] Major study reveals true scale of abuse of children living in care-http://www.independent.co.uk/…/major-
study-reveals-true-sca… 

  

https://islamqa.info/en/10010
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F33020&h=ATMYpPWItyFAqvBhySd17HwaZY2mIzf5oX1Tdltx5h6DaQPvL2CrwGlFS4D9QJnduihyHdL0QBd0lnzf6lFU8BkfgEYHHnwBWLaso6l2tv9wPEu1ZbQE_Vi83sh_m3Z6IK6nUXS1Q-L9bRbr6JsuB7zPNJ99Osh6KabBmvlqcgWYgfa3kYbz8JX_0WlgdFkvxXQq_ZHzjNx7N4NYOM6dp8P5v4aWWaQN187_sD4Hnj8cDOuv0E4KtGPNzr8uDa2ElSXd41b7d0tlxzWkB3KO-i2-4HZzEiiyqXIjqzwCSw
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/major-study-reveals-true-scale-of-abuse-of-children-living-in-care-9587244.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/major-study-reveals-true-scale-of-abuse-of-children-living-in-care-9587244.html
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৩১  
বপ্রয় ললজ!  
-মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকি  

 

আমারক র্বে লকউ বজরজ্ঞস কর  িরস, ‘ভাই, লকান ললজবট আপনা  সিরচ’ বপ্রয়?’। আবম নাক-মুখ বখাঁরচ বনবেবধায় িরল লেরিা, 
‘িযাকরটব য়া  ললজ’। লকন? কা ণ, ধ া  িুরক এত্ সহজ-স ল সুন্দ ত্ম ললজ আ  বেত্ীয়বট লনই। আ  সহজ-স রল  
পাশ্াপাবশ্ লসৌন্দরর্ব  প্রবত্ ভারলািাসা মানুরষ  বচ িন। হুাঁহুাঁ িািা! থাকরত্ই হরি। 

আবম র্বেও আে  কর  িযাকরটব য়া  ললজ িলবে, বিজ্ঞানী া বকন্তু এটারক ললজ িরলননা। সিবকেুরত্ কবঠন কবঠন নাম না 
বেরল িযাপা টা লিাধহয় বঠক বিজ্ঞান বিজ্ঞান লারিনা। ত্াই বিজ্ঞানী া এরক “িযারজলা” (একিচরন িযারজলাম) িরল আমারে  
মরত্া অঘামঘারে  োাঁত্ ভাঙ্গা  পথ লখাাঁরজন। িযারজলা আ  ললজ লর্রহতু্ একই িযাপা , ত্াই আম া এরক িযাকরটব য়া  ললজ 
িরলই িাকরিা। লেবখ লক বক ক রত্ পার ! 

আম া কমরিবশ্ সিাই জাবন িযাকরটব য়া এক ধ রণ  জীিাণু। এ া লেখরত্ লকমন? িযাকরটব য়া লেখরত্ লিালিাপু বকউট হরত্ 
পার , ললাহা   রি  মরত্া লসাজা হরত্ পার  আিা  সারপ  মরত্া সবপবলাকা ও হরত্ পার । [১] 
[লেখুন েবি ১] 
. 
এরে  মারে বকেু িযাকরটব য়া  ললজ (আসরল িযারজলা) থারক। কার া একপারশ্ একটা ললজ থারক, কার া িা একগুচ্ছ। কার া 
কার া েুইপারশ্ই ললজগুচ্ছ থারক আিা  লকউ লকউ এমন আরে লর্ সা া শ্ ী  জুরড়ই ত্ীব্র ললরজ  ঘনঘটা। আণুিীেবণক এই 
িযাকরটব য়া  সুক্ষ্ম ললজগুরলা লেখরত্ অরনকটা চুরল  মরত্া। আ  এটারত্া সিাই জাবনই লর্ আম া বমবলয়ন বমবলয়ন লকাষ 
বেরয় নত্ ী হরলও, িযাকরটব য়া শুধু একটামাত্র লকাষ বেরয় নত্ ী। লত্া লসই লকারষ  লেয়াল লভে কর  এই ললজ(গুরলা) লি  
হরয় আরস আ  এ াই িযাকরটব য়ারক নড়াচড়া ক রত্, সাাঁত্া  লকরট সুবিধাজনক জায়িায় লর্রত্ সাহার্য কর । [২] 
[লেখুন েবি ২] 
. 
এই ললজ িড়ই মজা , িড়ই ইন্টার বস্ট্ং। কত্ মজা  িযাপা  লর্ এই ললরজ  মারে লুকারনা আরে, ত্া  বকেুটা আজ এখারন 
পক পক  ক া  লচষ্টা ক রিা। 
. 
খুি ভারলাভারি লেখরল লেখা র্ায়, িযাকরটব য়া  লকাষ লভে কর  লিব রয় আসা এই ললজ আসরল চািুরক  মরত্া। পব রিশ্ 
লথরক পাওয়া নানান  কম কযাবমরকল বসিনযারল সাড়া বেরয় এই ললজ কর  বক, লমাটর   মরত্া সাাঁইসাাঁই কর  ঘুর  ঘুর  
িযাকরটব য়ারক বঠক জায়িামরত্া বনরয় র্ায়। 
[লেখুন েবি ৩] 
. 
এ কম একটা সাধা ণ িযাকরটব য়া  ললজ চবল্লশ্টা ও লিবশ্ বিবভন্ন  করম  লপ্রাবটন একবত্রত্ হরয় নত্ ী হয়। ভািা র্ায়? 
লপ্রাবটন বনরজই এক অবত্ জবটল আণুিীেবণক বজবনস। একেম সবঠক সাইরজ , সবঠক সিা আ  সবঠক িঠরন  না হরল, 
বঠকভারি লোবেং িা ভাাঁজ না হরল লপ্রাবটন বনরজই ত্া  কাজ ক রত্ পার না, অচল আ  বচৎপটাং হরয় পরড় থারক। শুধু ত্াই 
নয়, কখরনা কখরনা ভূল িঠরন , ভূল লোবেং িা ভাাঁরজ  লপ্রাবটন জীিরেরহ  ভয়ংক  অসুরখ  কা ণ হয়, এমনবক একটা ভূল 
িঠরন  লপ্রাবটন মানুষ এিং বিবভন্ন প্রাবণ  জীিননারশ্  কা ণও হরয় োাঁড়ায়। [৩]  
. 
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লর্খারন বঠকঠাক মরত্া একটা লপ্রাবটন নত্ ী হওয়াও লিশ্ জবটল আ  সুক্ষ্ম একটা িযাপা , লসখারন চবল্লশ্টা ও লিশ্ী বঠকঠাক 
লপ্রাবটন একবত্রত্ হয়, আিা  একবত্রত্ হরয় একটা অথবপূণব লমাটর   মত্ োংশ্ানাল ললজ নত্ ী কর । িযাপা টা লকমন জাবন 
মাথা ঘুব রয় লেয়া  মরত্া! 
. 
মানুষ লর্ লমাট  বিজাইন কর  লসই লমাটর  অরনকগুরলা বজবনস একসারথ কাজ কর । বিশ্াল হযাপা িলা র্ায়। লসই লমাটর  
ল াট  থাকরত্ হয়, স্ট্যাট  থাকরত্ হয়, ড্রাইভ শ্যােট থাকরত্ হয়, িুবশ্ং, ইউবনভাসবাল জরয়ন্ট থাকরত্ হয়, প্ররপলা  থাকরত্ 
হয়।  
. 
মজা  িযাপা  হরলা বিরয়, িযাকরটব য়া  ললরজ  িঠরনও ভারলাভারি লখয়াল ক রল ল াট , স্ট্যাট , ড্রাইভ শ্যােট, প্ররপলা , 
ইউবনভাসবাল জরয়ন্ট ইত্যাবে পাটবসগুরলা খুাঁরজ পাওয়া র্ায়, লর্গুরলা একবত্রত্ হরয় কাজ কর , আ  ললজটারক হুিহু মানুরষ  
িানারনা লমাটর   মত্ কাজ ক রত্, িাাঁই িাাঁই কর  ঘু রত্ সাহার্য কর । [৪] আমারে  লেখা ইরলবক্ট্রকযাল লমাট  লর্ কম, 
িযাকরটব য়া  ললজও (িযারজলা) লস কম ত্রি অবত্ আণুিীেবণক একটা লমাট । র্খন িযাকরটব য়া  লকারষ  লভত্র   পেবা 
বেরয় পবজবটভ চারজব  হাইরড্রারজন আয়ন র্ায় ত্খন লসটা ললরজ  ঘূণবরণ  শ্বি লর্ািায়, বঠক লর্ভারি বিেুযৎ প্রিাহ ইরলকবিক 
লমাট রক লঘা ায়। [৫, ৬] র্ত্ই এই সহজ স ল ললজ বনরয় িরিষণা চলরে, ত্ত্ই এ  র্াবযক নিবশ্ষ্টযগুরলা এরক এরক লি  
হরয় আসরে। [৭, ৮, ৯, ১০] 

একটা ইরলবিকযাল লমাট  হরচ্ছ মানুরষ  িুবদ্ধমিা লথরক নত্ ী হওয়া বিজাইরন  এরকিার  বনখুাঁত্ উোহ ণ। একটা লমাটর   
বিবভন্ন পাটবস লেখরলই লিাো র্ায় এ  প্ররত্যকটা অংরশ্  লপেরন  বনখুাঁত্ বচিাভািনা আ  অসাধা ণ প্লযাবনং। আসরল আমা  
কারে একটা লমাট  হরচ্ছ একটা আটব, বশ্ল্প। থ্রী-বি আটব িা ত্া  লচরয়ও লিবশ্ বকেু িলা র্ায়। লর্ই থ্রী-বি আটবটা একটা অননয 
মাস্ট্া পীস, একটা অসাধা ণ িুবদ্ধমিা  বচহ্ন বহরসরি বনরজরক প্রকাশ্ কর ।  
. 
এই মাস্ট্া পীরস  মারে থাকা এত্গুরলা উপাোরন  প্ররত্যকটা এরকিার  সুবনবেবষ্টভারি প স্পর   সারথ বমথবস্ক্রয়া কর  আ  
কার্বক ী হয়, ঘু রত্ থারক। এরকিার  প্ররত্যকটা পাটবস ত্া  বনরজ  জায়িারত্ বঠকভারি এিং বঠক সমরয় থাকরলই লকিল 
একটা র্য চলরত্ পার । একটা অংশ্ও র্বে এবেক ওবেক হয় ত্াহরল পুর া লমবশ্নটাই অরকরজা হরয় র্ায়। ত্াই খুি সািধারন 
বঠক অংশ্টা বঠকভারি নত্ ী হরত্ হয়, সবঠক জায়িায় থাকা  জরনয বনখুাঁত্ আ  সুক্ষ্মভারি প্লযাবনং ক রত্ হয়, সিবকেু অরশ্ষ 
র্ত্ন বনরয় িুবদ্ধ খাাঁবটরয় বিজাইন ক রত্ হয়। সি র্যপাবত্ই পোথববিেযা আ   সায়নবিেযা  সূত্রগুরলা লমরন চলরত্ িাধয।  
. 
মজা  িযাপা  হরচ্ছ পোথববিেযা আ   সায়নবিেযা  সি সূত্র বমরলও বকন্তু একটা র্য নত্ ী কর  লেলরত্ পার না, কেরণা না। 
র্ত্েণ না লকউ একজন এরস সিবকেু বনরয় িভী ভারি লভরি, প্লযান কর  একটা বনখুাঁত্ বিজাইন ক রে, সিবকেু বঠকঠাকভারি 
নত্ ী ক রে, এিং বঠকভারি একটা  পারশ্ একটা িবসরয় এটারক চালু ক রে ত্ত্েণ পর্বি একটা লমবশ্ন নত্ ী হয়না। 
. 
“একটা িাবড়  ইবিন লকারত্থরক এরলা” এই প্রশ্নটারক প্রাকৃবত্ক বনয়মকানুন িা সূত্রািলী বেরয় লকানভারিই িযাখযা ক া র্ায়না। 
লমাট  খুিই অসাধা ণ আ  খুিই জবটল একটা র্য এিং এ  প্রবত্টা নিবশ্ষ্টযই এমন ইউবনক লর্ একজন িুবদ্ধমান বিজাইনা  
োড়া একটা লমাট  নত্ ী হওয়া সম্ভি না। এটা িুেরত্  রকট সারয়বন্টস্ট্ হরত্ হয়না, কমনরসে থাকরলই চরল। 
. 
ইন্টার বস্ট্ং িযাপা  হরচ্ছ, লমাট  আ  র্যপাবত্ শুধুমাত্র িাবড়  ইবিরন  হুরি  বনরচই ঢাকা থারকনা। জীরি  লকারষ  লভত্র  
ঢুকরলই লেখা র্ায়, এটা নানান  কম র্যপাবত্রত্ ঠাসা এক অদু্ভত্ কমবিযি নি ী। বিংশ্ শ্ত্াব্দী  লশ্ষবেরক িারয়ারকবমবি  
অগ্রর্াত্রা এমন পর্বারয় বিরয় লঠরকরে লর্, আজ আম া লেখরত্ পাবচ্ছ জীরি  লভত্র   অবধকাংশ্ িারয়া-কযাবমরকল বসরস্ট্ম 
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এরকিার  মবলবকউলা  ললরভরল  লমবশ্ন বহরসরিই কাজ কর । হযাাঁ, এরকিার  লমবশ্রন  মরত্াই! আর া মজা  িযাপা  হরচ্ছ, 
এই লমবশ্নগুরলা  মারে থাকা লিশ্ বকেু িারয়া-মবলবকউলা  লমাট  অদু্ভত্ভারিই মানুরষ  নত্ ী ক া ইবিরন  বিজাইরন  সারথ 
বমরল র্ায়। র্বেও, এই িারয়া-রমবশ্নগুরলা মানুরষ  নত্ ী র্যপাবত্  লচরয় আর া অরনক অরনক লিবশ্ সুক্ষ্ম আ  বিজাইরন  বেক 
লথরকও অসাধা ণ। [১১] 
. 
আজ পর্বি জীি-রকারষ  লভত্র  আমারে  আবিস্কা  ক া িারয়া-রমবশ্নগুরলা  অবত্সুক্ষ্ম আ  অত্যি জবটল িঠন, েুেবাি 
কার্বেমত্া, আ  অসাধা ণ বিজাইরন  ননপূনযত্া িা িা  ধাো বেরয় মরন কব রয় লেয় একজন সুবপব য়  বিজ্ঞানী  কথা, 
একজন অসাধা ণ আবকবরটরে  কথা, একজন ইবিবনয়া রে  গ্রান্ডমাস্ট্ার   কথা এিং একজন সুপা স্মাটব িারয়ালবজরস্ট্  কথা। 
. 
বক অদূ্ভত্! বক অসাধা ণ! অরলৌবককত্া  ে কা  লনই, লকান বম াকল ঘরট র্াওয়া ও ে কা  লনই। শুধুমাত্র একটা সাধা ণ 
িযাকরটব য়া  একটা সাধা ণ ললরজ  অসাধা ণ লোলা  জ্ঞানই সরচত্ন মানুরষ  উদ্ধত্, অহংকা ী মাথারক একজন অসাধা ণ 
সত্ত্বা  সামরন শ্রদ্ধায় আ  বিনরয় নত্ কর  মাবটরত্ লুবটরয় লেয়া  জরনয র্রথষ্ট। 

 
ত্থযসূত্রঃ  
১] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 74 

২] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 78 

৩] Nelson and Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 4th edition, 150 

৪] David F. Blair, “How bacteria sense and swim,” Annual review of Microbiology 49 (October 1995): 489-520 

৫] David F. Blair, “Flagellar movement driven by proton translocation,” FEBS Letters 545 (June 12, 2003): 86-95; 

৬] Christopher V. Gabel and Howard C. Berg, “The speed of the flagellar rotary motor of E. coli varies linearly 
with protonomotive force,” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 100 (July 22, 2003): 8748-51 

৭] Scott A. Lloyd et al., “Structure of the C-terminal Domain of FliG, a component of the rotor in the bacterial 
flagellar motor,” Nature 400 (July 29, 1999): 472-75; 

৮] William S. Ryu et al, “Torque-generating units of the flagellar motor of E. coli have a high duty ratio,” 
Nature 403 (January 27, 2000): 444-47; 

৯] Fadel A. Sametry et al., “Structure of the bacterial flagellar hook and implication for the molecular 
universal joint mechanism,” Nature 431 (October 28, 2004): 1062-68; 

১০] Yoshiyuki Sowa et al., “Direct observation of steps in rotation of the bacterial flagellar motor.” Nature 437 
(October 6, 2005): 916-79 

১১] Dr. Fazale Rana, The Cell’s Design, 69-70 

  



 

134 

৩২ 
'লকা আন, আকাশ্, োে এিং অবভবজৎ  ারয়  বমথযাচা '  
-আব ে আজাে 
 

মবেজু   হমান সযা  সাবজরে  বেরক এক অদু্ভত্ েৃবষ্টরত্ ত্াবকরয় আরেন। ত্াকারনা  ভবঙ্গ এ কম,- 'িাো! আজরক লত্ামারক 
লপরয়বে!! আজ লত্ামা  িার াটা র্বে না িাবজরয়বে, আমা  নামও মবেজ না।' 
সাবজে মাথা বনাঁচু কর  ক্লারশ্  িাইর  োাঁবড়রয় আরে। বিশ্ বমবনট লেব  কর  লেরলরে ক্লারশ্ আসরত্। বিশ্ববিেযালরয় বিশ্ বমবনট 
লেব  কর  ক্লারশ্ আসা এমন লকান গুরুত্  পাপ কাজ নয় লর্ এ জনয ত্া  বেরক এভারি ত্াকারত্ হরি। 
সাবজে সবিনরয় িলরলা,- 'সযা , আসরিা?' 
মবেজু   হমান সযা  অত্যি গুরুিম্ভী  িলায় িলরলন,- 'হু'। 
এমনভারি িলরলন, লর্ন সাবজেরক েু চা  কথা শুবনরয় ে জা লথরক লখবেরয় পাবঠরয় বেরত্ পা রলই উনা  িা জুরড়ায়। 
সাবজে ক্লাশ্ রুরম এরস িসরলা। ললকচার   লিশ্ অরধবকটা লশ্ষ হরয় লিরে। মবেজু   হমান সযা  আ  পাাঁচ বমবনট ললকচা  
বেরয় ক্লাশ্ সমাপ্ত ক রলন। 

সাবজরে  কপারল লর্ আজ খুিই খা াবপ আরে লসটা লস প্রথম লথরকই িুেরত্ লপর রে। 
মবেজু   হমান সযা  সাবজেরক োাঁড় ক ারলন। 
খুি স্বাভাবিক লচহা ায়, হাবস হাবস মুখ কর  িলরলন,- 'সাবজে, লকমন আরো?' 
সাবজে প্রায় ভূত্ লেখা  মরত্া চমরক উঠরলা। এই মূহুরত্ব লস র্বে সবত্য সবত্যই িুমুর   েুল অথিা লঘাড়া  বিম জাত্ীয় বকেু 
লেখরত্া, হয়রত্া এত্টা চমকারত্া না। বম াকল বজবনসটায় ত্া  বিশ্বাস আরে, ত্রি মবেজু   হমান সযার   এই আচ ণ ত্া  
কারে ত্া রচরয়ও লিবশ্ বকেু মরন হরচ্ছ। 
এই ভদ্ররলাক এত্ সুন্দ  কর ,এ কম হাবসমুখ বনরয় কার া সারথ কথা িলরত্ পার , এটাই এত্বেন একটা  হসয বেরলা। 
সাবজে বনরজরক খাবনকটা সামরল বনরয় িলরলা,- 'বি সযা , ভারলা আবে আলহামেুবলল্লাহ্। আপবন লকমন আরেন?' 
বত্বন আিা ও একবট মুচবক হাবস বেরলন। সাবজে পুনঃ ায় অিাক হরলা। মরন হরচ্ছ লস লকান বেিাস্বরে বিরভা  আরে। 
স্বরে  একটা িাইরটব য়া হরচ্ছ, স্বরে লিবশ্ ভাি সময় লনরিবটভ বজবনসরক পবজবটভ আ  পবজবটভ বজবনসরক লনরিবটভ ভারি 
লেখা র্ায়।মবেজু   হমান সযা রক বনরয় ত্া  মাত্রাবত্ব ি লনরিবটভ বচিা লথরকই হয়রত্া এ কম হরচ্ছ। একটুপর  লস হয়রত্া 
লেখরি, এই ভদ্ররলাক ত্া  বেরক  াবি  াবি লচহা ায় ত্াবকরয় আরে এিং িলরে,- 'এযাই লেরল? এত্ লেব  কর  ক্লারশ্ লকরনা 
এরসরো? তু্বম জারনা আবম লত্ামা  নারম িীন সযার   কারে কমরপ্লইন কর  বেরত্ পাব ? আ  লকানবেন র্বে লেব  
কর রো...............' 
সাবজরে  বচিায় লেে পড়রলা। ত্া  সামরন োাঁড়ারনা হালকা-পাত্লা িড়রন  মবেজু   হমান নারম  ভদ্ররলাকবট িলরলন,- 
'আবমও খুি ভারলা আবে।' 
ভদ্ররলারক  মুরখ হাবস  ল খাটা ত্খনও স্পষ্ট। 

মবেজু   হমান সযা  সাবজেরক িলরলন,- 'আচ্ছা িািা আইনষ্টাইন, তু্বম বক বিশ্বাস কর া আকাশ্ িরল বকেু আরে?' 
সাবজে এিা  বনবিত্ হরলা লর্ এটা লকান স্বেেৃশ্য নয়। মবেজু   হমান সযা  ত্াবচ্ছলযভর  সাবজেরক 'আইনষ্টাইন' িরল িারক। 
সাবজেরক র্খন আইনষ্টাইন িরল, ত্খন ক্লারশ্  অরনরক খলখল কর  লহরস উরঠ। এই মূহুরত্ব সাবজে একবট চাপা হাবস  শ্ব্দ 
শুনরত্ পারচ্ছ। ত্াহরল এটা লকান স্বেেৃশ্য নয়।িািি। 
সাবজে িলরলা,- 'বি সযা , বিশ্বাস কব ।' 
ভদ্ররলাক আর কবট মুচবক হাবস বেরলন। উবন আজরক হাসরত্ হাসরত্ বেন পা  কর  লেিা  পণ কর রেন বকনা লক জারন। 
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বত্বন িলরলন,- 'িািা আইনষ্টাইন, আেরত্ আকাশ্ িরল বকেুই লনই।আম া লর্টারক আকাশ্ িবল, লসটা হরচ্ছ আমারে  েৃবষ্ট  
প্রািসীমা। মাথা  উপর  নীল  ঙা লর্ বজবনসবট লেখরত্ পাও, লসটারক মূলত্ িায়ুমন্ডরল  কা রণই নীল লেখায়। চাাঁরে িায়ুমন্ডল 
লনই িরল চাাঁরে আকাশ্রক কারলা লেখায়। িুেরত্ লপর রেন মহামবত্ আইনষ্টাইন?' 
সযার   কথা শুরন ক্লারশ্  বকেু অংশ্ আিা  হাসাহাবস শুরু ক রলা। 
সযা  আিা  িলরলন,- 'ত্াহরল িুেরল লত্া আকাশ্ িরল লর্ বকেুই নাই?' 
সাবজে বকেুই িলরলা না। চুপ কর  আরে। 
সযা  িলরলন,- 'িত্ ারত্ হরয়রে বক জারনা? লনট সাচব বেরয় একবট ব্লি সাইরট  বঠকানা লপলাম। মুিমনা ব্লি নারম। অবভবজৎ 
নারম এক ব্লিার   ললখা লপলাম লসখারন। খুি ভারলা বলরখ লেখলাম। র্ারহাক, অবভবজৎ নারম  এই ললাকটা লকা ারন  বকেু 
িাণী উদৃ্ধত্ কর  লেখারলা করত্া উদ্ভট এইসি বজবনস। লসখারন আকাশ্ বনরয় বক িলা আরে শুনরত্ চাও?' 
সাবজে এিার া বকেু িলরলা না। চুপ কর  আরে। 
সযা  িলরলন,- 'লকা ারন িলা আরে- ' 

'আ  আম া আকাশ্রক কর বে সু বেত্ োে। অথচ, ত্া া আমারে  বনেশ্বনািলী লথরক মুখ বেব রয়  ারখ।' 
'And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, are turning away - Al Ambia- 32' 
লেখরল লত্া িািা আইনষ্টাইন, লত্ামারে  আল্লাহ িরলরে, আকাশ্ নাবক সু বেত্ োে। ত্া িািা, এই োরে র্ািা  লকান বসাঁবড়  
সন্ধান লকা ারন আরে বক? হা হা হা হা।' 
চুপ কর  থাকরত্ পা রল লিশ্ হরত্া। বকন্তু এই ললাকবট  মাত্রাবত্ব ি িাড়ািাবড়রত্ সাবজে মুখ খুলরত্ িাধয হরলা। 
লস িলরলা,- 'সযা , আপনা  লসই ব্লিা  অবভবজৎ আ  আপনা  প্রথম ভুল হরচ্ছ, আকাশ্ বনরয় আপনারে  েু'জরন  ধা না 
লমারটও বক্লয়া  না।' 
- 'ও, ত্াই নাবক? ত্া আকাশ্ বনরয় বক্লয়া  ধা নাবট বক িরলা শুবন?'- অিজ্ঞা ভর  ললাকবট  প্রশ্ন। 
সাবজে িলরলা,- 'সযা , আকাশ্ বনরয় ইংর বজ অেরোিব বিকশ্নাব রত্ িলা আরে,- 'The region of the atmosphere and 
outer space seen from the earth', অথবাৎ, পৃবথিীপৃষ্ঠ লথরক িায়ুমন্ডরল  এিং ত্া  িাইর  র্া বকেু লেখা র্ায়, লসটাই 
আকাশ্। 
আকাশ্ বনরয় আর া বক্লয়া বল িলা আরে উইবকবপবিয়ারত্। আপবন লনট লঘাঁরট মুিমনা ব্লি অিবধ লর্রত্ লপর রেন, আর কটু 
এবিরয় উইবকবপবিয়া অিবধ লিরলই পা রত্ন। র্ারহাক, আকাশ্ বনরয় উইবকবপবিয়া লত্ িলা আরে,- 'The 
sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including the 
atmosphere and outer space', অথবাৎ, পৃবথিী  ভূ-পৃরষ্ট  উপর  র্া বকেু আরে, ত্া  সিই আকারশ্  অিিবত্। এ  মরধয 
িায়ুমন্ডল এিং ত্া  িাইর   সিবকেুও আকারশ্  মরধয পরড়'। 
- 'হু, লত্া?' 
- ' এটা হরচ্ছ আকারশ্  সাধা ন ধা না। এখন আপনা  লসই আয়ারত্ বের  আবস। 
আপবন লকা ান লথরক উরল্লখ কর রেন,- 
'আ  আম া আকাশ্রক কর বে সু বেত্ োে। অথচ, ত্া া আমারে  বনেশ্বনািলী লথরক মুখ বেব রয়  ারখ।' 
আপবন িরলরেন, আকাশ্ বকভারি োে হয়, ত্াই না? 
সযা , বিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ িরস বিজ্ঞান জানা বকেু ললাক র্বে এ কম প্রশ্ন কর , ত্াহরল আমারে  উবচত্ বিজ্ঞান চচবা িাে বেরয় 
গুহা  জীিনর্াপরন বের  র্াওয়া।' 
- 'What do u mean?' 
- 'িলবে সযা । বিংশ্ শ্ত্াব্দী  মাোমাবে সমরয় বিজ্ঞাবন া পৃবথিী  উপব ভারি লর্ িায়ুমন্ডল আরে, ত্ারত্ বকেু ির   সন্ধান 
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লপরয়রেন।আমারে  পৃবথিী  িায়ুমন্ডল এসি পুরু ি  ো া িবঠত্।এই ি গুরলা হরচ্ছ- 
১/ িরপাবফয়া  

২/ িারটাবফয়া  

৩/ লমরসাবফয়া  

৪/ থারমবাবফয়া  

৫/ এরোবফয়া । 
এই প্ররত্যকবট ির   আলাো আলাো কাজ  রয়রে। আপবন বক জারনন, বিজ্ঞাবন Sir Venn Allen প্রমান কর  লেবখরয়রেন, 
আমারে  পৃবথিী  ভূ-পৃরষ্ট  চা বেরক একবট শ্বিশ্ালী Magnetic Field আরে। এই মযািরনবটক বেে আমারে  পৃবথিীপৃরষ্ঠ  
চা বেরক একবট লিরট  মরত্া িলয় সৃবষ্ট কর  ল রখরে। বিজ্ঞাবন সযা  Venn Allen এ  নারম এই বজবনসটা  নাম  াখা হয় 
Venn Allen Belt... 
এই লিট চা পারশ্ বঘর  ল রখরে আমারে  িায়ুমন্ডলরক। আমারে  িায়ুমন্ডরল  বেত্ীয় ি বট  নাম হরচ্ছ 'িারটাবফয়া ।' এই 
ির   মরধয আরে এক জােুকব  উপ-ি । এই উপ-ির   নাম হরলা 'ওরজান ি ।' 
এই ওরজান ির   কারজ  কথায় পর  আসবে। আরি একটু সূরর্ব  কথা িবল। সূরর্ব প্রবত্ লসরকরন্ড লর্ বিরফা ণগুরলা হয়, ত্া 
আমারে  বচিা-কল্পনা ও িাইর । এই বিরফা ণগুরলা  েুদ্র একবট বিরফা রণ  লত্জবস্ক্রয়ত্া এমন লর্, ত্া জাপারন  
বহর াবশ্মায় লর্ এযাটবমক লিামা লেলা হরয়বেরলা, লস কম েশ্ হাজা  বিবলয়ন এযাটবমক লিামা  সমান। বচিা করুন সযা , লসই 
বিরফা ণগুরলা  একটু আাঁচ র্বে পৃবথিীরত্ লারি, পৃবথিী  বক অিস্থা হরত্ পার ? 
এখারনই লশ্ষ নয়। মহাকারশ্ প্রবত্ লসরকরন্ড বনবেপ্ত হয় মা াত্মক লত্জবস্ক্রয় উিাবপন্ড। এগুরলা  একবট আঘারত্ লণ্ডভণ্ড হরয় 
র্ারি পৃবথিী। 
আপবন জারনন আমারে  এই পৃবথিীরক এ কম বিপরে  হাত্ লথরক লকান বজবনসটা  ো কর ? লসটা হরচ্ছ আমারে  পৃবথিী  
িায়ুমন্ডল।আর া লস্পরশ্বেকবল িলরত্ লিরল িলরত্ হয়, 'ওরজান ি ।' 
শুধু ত্াই নয়, সূর্ব লথরক লর্ েবত্ক  অবত্রিগুবন  বশ্ন আ  িামা  বি পৃবথিী  বেরক লধরয় আরস, লসগুরলা র্বে পৃবথিীরত্ 
প্ররিশ্ ক রত্ পা রত্া, ত্াহরল পৃবথিীরত্ লকান প্রাণীই লিাঁরচ থাকরত্ পা রত্া না। এই অবত্ লিগুবন  বি  েরল মানুরষ  শ্ ীর  
লেখা বেরত্া চমব কযাো । উবদ্ভরে  সারলাকসংরেষন হরত্া না।আপবন জারনন, সূর্ব লথরক পৃবথিী  বেরক লধাঁরয় আসা এসি 
েবত্ক  বজবনসরক লকান বজবনসটা আটরক লেয়? পৃবথিীরত্ ঢুকরত্ লেয় না? লসটা হরলা িায়ুমন্ডরল  ওরজান ি । এই ওরজান 
ি  এসি েবত্ক  উপাোনরক স্কযাবনং কর  পৃবথিীরত্ প্ররিরশ্ িাাঁধা লেয়। 
মজা  িযাপা  বক জারনন? এই ওরজান ি  সূর্ব লথরক আসা লকিল লসসি উপাোনরকই পৃবথিীরত্ প্ররিশ্ ক রত্ লেয়, লর্গুরলা 
পৃবথিীরত্ প্রারণ  জনয সহায়ক। লর্মন, লিত্া  ত্ ঙ্গ আ  সূরর্ব  উপকাব   বি। এখারনই লশ্ষ নয়। পৃবথিী  অভযির  বিবভন্ন 
প্রবিয়ায় লর্ ত্াপমাত্রা  সৃবষ্ট হয়, ত্া  সিটাই র্বে মহাকারশ্ বিবলন হরয় লর্রত্া, ত্াহরল  ারত্  লিলা পুর া পৃবথিী ঠান্ডা ি রে 
পব ণত্ হরয় লর্রত্া। মানুষ আ  উবদ্ভে িাাঁচরত্ই পা রত্া না। বকন্তু, ওরজান ি  সি কািবন িাই অোইিরক মহাকারশ্ বের  
লর্রত্ লেয় না। বকেু কািবন িাই অোইিরক লস ধর   ারখ র্ারত্ পৃবথিী ত্াপ হাব রয় এরকিার  ঠান্ডা ি ে শ্ীলত্ না হরয় 
পরড়।বিজ্ঞাবন া এটারক 'গ্রীন হাউস' িরল। 
সযা , িায়ুমন্ডরল  ওরজান ির   এই লর্ েমুবলা, কাজ, এটা বক আমারে  পৃবথিীরক সূরর্ব  বিরফাব ত্ িযাস, সূরর্ব  অবত্রিগুবন 
 বি, মহাকাশ্ীয় উিাবপণ্ড লথরক 'োে' এ  মরত্া  ো ক রে না? আপনা  িাসায় িৃবষ্ট  পাবন প্ররিশ্ ক রত্ পার  না আপনা  
িাসা  োরে  জনয। বিবভন্ন েূরর্বারি আপনা  িাসা  োে লর্মন আপনারক  ো ক রে, বঠক লসভারি িায়ুমন্ডরল  এই ওরজান 
ি  বক আমারে  পৃবথিীরক  ো ক রে না? 
আম া আকারশ্  সংজ্ঞা লথরক জানলাম লর্, - পৃবথিীপৃষ্ঠ হরত্ উপর   সিবকেুই আকারশ্  মরধয পরড়। িায়ুমন্ডলও লত্া ত্াহরল 
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আকারশ্  মরধয পরড়, এিং আকারশ্  সংজ্ঞায় িায়ুমন্ডরল  কথা আলাো কর ই িলা আরে। 
ত্াহরল িায়ুমন্ডরল  এই লর্ আির্ব কম 'প্ররটবেং পাওয়া ', এটা  উরল্লখ কর  র্বে আল্লাহ িরলন- 

'আ  আম া আকাশ্রক কর বে সু বেত্ োে। অথচ, ত্া া আমারে  বনেশ্বনািলী লথরক মুখ বেব রয়  ারখ', 
ত্াহরল সযা  ভুলটা লকাথায় িরলরে? বিজ্ঞান লত্া বনরজই িলরে, িায়ুমন্ডল, লস্পশ্াবল িায়ুমন্ডরল  ওরজান ি  একবট োরে  
নযায় পৃবথিীরক  ো ক রে। ত্াহরল আল্লাহও র্বে একই কথা িরল, ত্াহরল লসটা অবিজ্ঞাবনক হরি লকরনা? 
আবম চযারলি কর  িলরত্ পাব , হয় আপনা  লসই অবভবজৎ  ায় বিজ্ঞান িুরেন না, নয়রত্া বত্বন বিরশ্ষ লকান লিাষ্ঠী  লপইি 
এযারজণ্ট, র্ারে  কাজ সুস্পষ্ট প্রমান থাকা সরত্বও মনিড়া কথা বলরখ লকা ারন  ভুল ধ া।' 

কথাগুরলা িরল সাবজে থামরলা। পুর া ক্লারশ্ লস এত্েন একটা ললকচা  বেরয় লিরলা িরল মরন হরচ্ছ। ত্ারক আইনষ্টান িলায় 
র্া া খলখল কর  হাসরত্া, ত্ারে  লচহা াগুরলা েযাকারশ্ হরয় লিরে। 
মবেজু   হমান সযা  বকেুই িলরলন না। See u next িরল ক্লাশ্ লথরক লিব রয় লিরলন লসবেন। 
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৩৩ 
আল্লাহ েয়ালু হরল জাহান্নাম িানারলন লকন?  

উৎস: অযািাউট ইসলাম িট লনট; 
অনুিাে: আ মান বনলয়, মুসবলম বমবিয়া প্রবত্বনবধ 

 

আল্লাহ েয়ালু হরল জাহান্নাম িানারলন লকন? 
. 
ইি াহীরম  (‘আলাইবহসসালাম) অনুসা ী োিীো রে  অবধকাংশ্ই (অথবাৎ মুসবলম, ইয়াহুেী ও বিষ্টানিণ) প কাল এিং জান্নাত্ 
ও জাহান্নারম  অবিরত্ব বিশ্বাসী। পুনজবরম বিশ্বাসী া বিশ্বাস  ারখ লর্ মৃত্ মানুষ ত্া  করমব  বভবিরত্ ভারলা িা খা াপ জীিন 
বনরয় পুনজবম লাভ কর । এ  বিপ ীরত্ ইি াহীরম  অনুসা ীিণ মারনন লর্ জীিন মাত্র েুবটই। একবট মারয়  িভব লথরক মৃতু্য 
পর্বি, আর কবট মৃতু্য  প  আবখ ারত্ পুনরুত্থান। 
. 
পু ষ্কা  িনাম শ্াবি 
. 
লত্া সকল ধরমব  অনুসা ী াই পু ষ্কা  ও শ্াবি  ধা ণায় বিশ্বাসী। বকন্তু সিা  ধা ণা  প্রকৃবত্ বঠক একই  করম  নয়। ইয়াহুেী 
ও বিষ্টান ধরমব  মরত্া ইসলারমও আল্লাহরক নযায়বিচা ক িরল বিশ্বাস ক া হয়। বত্বন দ্রুত্ পু ষ্কা  লেন এিং শ্াবি বেরত্ লে ী 
কর ন। বকন্তু বত্বন র্বে লপ্রমময় সত্ত্বাই হরয় থারকন, ত্াহরল বত্বন শ্াবি লেন লকন? 
. 
এ আরলাচনা িড়ায় আম া আসরলই আল্লাহ  অবিরত্ব বিশ্বাস কব  বকনা লসই প্ররশ্ন বিরয়। আম া র্বে সবত্যই ত্াাঁ  অবিত্ব এিং 
পব পূণব নযায়বিচার  বিশ্বাস কব , ত্াহরল মানরত্ই হরি লর্ বত্বন আমারে রক স ল পথ প্রেশ্বন ক রিন। এবট সম্ভি শুধুমাত্র 
ত্াাঁ  নিীরে  কারে পাঠারনা ওয়াহী  মাধযরম র্া ত্াাঁ া স্বজাবত্  কারে লপৌঁরে লেন। প্রবত্বট সং বেত্ ঐশ্ী গ্রন্থই একজন েয়ালু 
স্রষ্টা  বনেশ্বন িহন কর । বিবভন্নভারি আল্লাহ আমারে  সবঠক পরথ  িযাপার  জাবনরয়রেন র্ারত্ মানুষ ভুল না কর । কারজই 
মুবমরন  জনয আল্লাহ  ভয় হরলা ত্া  ঈমানরক মজিুত্ ক া  অংশ্। আল্লাহরক বিশ্বাস ক রত্ হরল ত্াাঁ  প্রবত্ ভারলািাসা, ভয় 
এিং আশ্া থাকরত্ই হরি। 
. 
ভারলািাসা এিং আশ্া  আরলাচনা অত্যি িযাপক। এখারন লর্রহতু্ আল্লাহ  শ্াবি ও নযায়বিচা  বনরয় কথা হরচ্ছ, ত্াই আম া 
ভরয়  অংশ্বট বনরয়ই আরলাচনা ক রিা। কা ণ এবটই হরলা জাহান্নাম লথরক মুবমরন  মুবি  হাবত্য়া । 
. 
মুবমরন  ভয় ও আশ্া 
. 
পু ষ্কা , শ্াবি এিং এরে  লর্ লকারনা একবট অজবরন  উপায় সম্পরকব একজন মুবমন জারন। জারন িরলই লস আল্লাহ  শ্াবি 
লথরক বনরজরক েূর  সব রয় ত্াাঁ  সন্তুবষ্ট  বনকটিত্বী হরত্ চায়। এভারিই ত্া  আবত্মক পব শুবদ্ধ সমূ্পণব হয়। লস আল্লাহ  লেওয়া 
সীমাসমূহরক সম্মান কর , সরচষ্ট থারক এিং সিবরশ্রষ্ঠ উপারয় আল্লাহ   হমরত্  লখাাঁজ কর । কা ণ এবটই ত্ারক বিচা  বেিরস  
ভয়ািহ অিস্থা এিং জাহান্নারম  বচ স্থায়ী আর্াি লথরক  ো ক রি। 
. 
“র্া া স্বীয় ধন-সম্পে িযয় কর ,  ারত্ ও বেরন, লিাপরন ও প্রকারশ্য। ত্ারে  জনয ত্ারে  প্রবত্োন  রয়রে ত্ারে  
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প্রবত্পালরক  কারে। ত্ারে  লকারনা আশ্ংকা লনই এিং ত্া া বচবিত্ও হরি না।” [সূ া িাকা াহ (২):২৭৪] 
. 
লকা আরন  িণবনা অনুর্ায়ী, লর্ মুবমরন  অির  ত্াকওয়া আরে এিং আল্লাহ  র্াত্ ও বসোত্ বনরয় লর্ বচিাভািনা কর , ত্া  
অির  অিশ্যই আল্লাহ  িড়রত্ব  অনুভুবত্ জাগ্রত্ হরি। ত্াাঁ  অসীম েমত্া মুবমরন  হৃেরয় ভরয়  সৃবষ্ট ক রি। েরল লস 
ইখলারস  সবহত্ বনরজরক আল্লাহ  অসন্তুবষ্ট উরদ্রককা ী কাজ লথরক িাাঁবচরয়  াখরি। েরল আল্লাহ ত্ারক পু ষৃ্কত্ ক রিন 
েুবনয়ায় শ্াবি এিং আবখ ারত্ জান্নাত্ োন ক া  মাধযরম। 
. 
“লর্ িযবি ত্া  পালনকত্বা  সামরন লপশ্ হওয়া  ভয়  ারখ, ত্া  জনয  রয়রে েুবট জান্নাত্।” [সূ া আ - হমান (৫৫):৪৬] 
. 
ত্া প ও প্রশ্ন আসরত্ পার  লর্ কীভারি লকউ জানরি কীরস আল্লাহ খুবশ্ হন আ  কীরস না াজ হন। উি  লসাজা। আল্লাহ 
লকা আরন র্া িরলরেন ত্া  িযাপার  জ্ঞান অজবন ক া  মাধযরম। 
. 
“আল্লাহ  িান্দারে  মারে লকিল জ্ঞানী াই ত্াাঁরক ভয় কর । বনিয় আল্লাহ প ািমশ্ালী ও েমাশ্ীল।” [সূ া োবত্  (৩৫):২৮] 
. 
এমন এক মুবমন অিশ্যই জানরি লর্ আল্লাহ  নযায়বিচার   লকারনা তু্লনা হয় না। আল্লাহ র্া বকেু  িযাপার  ভয় লেবখরয়রেন, 
ত্া  সিবকেুরত্ লস বিশ্বাস কর । 
. 
“এিং (মুবমন লত্া ত্া াই) র্া া প্রবত্েল বেিসরক সত্য িরল বিশ্বাস কর  এিং ত্ারে  পালনকত্বা  শ্াবি সম্পরকব ভীত্-
কবম্পত্। বনিয় ত্ারে  পালনকত্বা  শ্াবি লথরক বনঃশ্ঙ্ক থাকা র্ায় না।” [সূ া আল-মাআব জ (৭০):২৬-২৮] 
. 
এমনটাই  রি  নযায়বিচা । মুবমন লকিল ত্াাঁ  প্রবত্ই আশ্া ও ভয়  ারখ। 
. 
“…ত্া া ত্ারে  পালনকত্বারক িারক ভয় ও আশ্া সহকার …।” [সূ া সাজোহ (৩২):১৬] 
. 
এ প্রসরঙ্গ নিী মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) িরলন, “মুবমরন  হৃেয় র্খন ভয় ও আশ্ায় পব পূণব হরয় র্ায়, আল্লাহ 
ত্খন ত্া  আশ্া পূ ণ কর ন এিং লস র্া  ভয় কর  ত্া লথরক ত্ারক  ো কর ন।” (ইিরন মাজাহ) 
. 
আল্লাহ  নযায়বিচা  
. 
আবখ াত্ অস্বীকা কা ী া বিচা  বেিরস জান্নাত্ ও জাহান্নাম প্রত্যে ক রল ত্ারে  অিস্থা লকমন হরি? 
. 
“…ত্া াই সবত্যকা  েবত্গ্রি র্া া ত্ারে  বনরজরে  ও পব িার   িযাপার  েবত্গ্রি হরি। লজরন  ারখা, এটাই সুস্পষ্ট েবত্। 
ত্ারে  জনয উপ  ও বনচ হরত্ আগুরন  িালা থাকরি। এ শ্াবি ো া আল্লাহ ত্াাঁ  িান্দারে  সত্কব কর ন লর্, লহ আমা  
িান্দা া! আমারক ভয় ক ।” [সূ া আর্-রু্মা  (৩৯):১৫-১৬] 
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উৎস: অযািাউট ইসলাম িট লনট 

মূল আবটবরকরল  বলঙ্কঃ http://aboutislam.net/reading-islam/understanding-islam/god-is-merciful-why-hell/ 

অনুিাে: আ মান বনলয়, মুসবলম বমবিয়া প্রবত্বনবধ 

অনুিাে কবপ াইট © মুসবলম বমবিয়া 

মুসবলম বমবিয়া  আবটবরকরল  বলঙ্কঃ http://www.muslimmedia.info/2016/12/29/why-did-allah-create-hell-if-he-is-
merciful 

পুনঃপ্রকাশ্, মুসবলম বমবিয়া অনুরমাবেত্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aboutislam.net/reading-islam/understanding-islam/god-is-merciful-why-hell/
http://www.muslimmedia.info/2016/12/29/why-did-allah-create-hell-if-he-is-merciful
http://www.muslimmedia.info/2016/12/29/why-did-allah-create-hell-if-he-is-merciful
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৩৪ 
মারয়  িরভব কী আরে - এটা বক একমাত্র আল্লাহই জারনন?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন: একমাত্র আল্লাহ জারনন িরভব  সিান লেরল না লমরয় হরি(Quran 31:34), র্া অনয কার া পরে জানা 
সম্ভি নয় (Sahih Bukhari 2:17:149) ! বত্বন বক জানরত্ন না ভবিষযরত্ আল্ট্রাসরনাগ্রাবে আবিষৃ্কত্ হরি? 
  
 
উি ঃ  কু আন মাবজরে িলা হরয়রে— 
 
  ُۖۚ ً۬ٔ  تَُموتُ  ۖ   َوَما تَۡدِرى نَۡفُس   بِأَى ِ  أَۡرض  ا اذَا تَۡڪِسبُ  َغدًً۬ٔ ۖ   َوَما تَۡدِرى نَۡفٌسً۬ٔ  مَّ لُ  ٱۡلغَۡيثَ  َويَۡعلَمُ  َما فِى ٱْۡلَۡرَحامِ  َ  ِعندَهُ ۥ  ِعۡلمُ  ٱلسَّاَعةِ  َويُنَز ِ إِنَّ  ٱّللَّ
َ  َعِليمٌ  َخبِيُر     إِنَّ  ٱّللَّ
অথবঃ "বনিয়ই আল্লাহ  কারেই বকয়ামরত্  জ্ঞান  রয়রে। বত্বনই িৃবষ্ট িষবণ কর ন এিং মাতৃ্িরভব র্া থারক, বত্বন ত্া জারনন। 
লকউ জারন না আিামীকাল লস বক উপাজবন ক রি, এিং লকউ জারন না লকান স্থারন লস মৃতু্যি ণ ক রি। আল্লাহ সিবজ্ঞ, 
সিববিষরয় সমযক জ্ঞাত্।" 21 
 
 াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “িারয়রি  কুবি হল পাাঁচবট, র্া আল্লাহ িযবত্ত্ লকউ জারন না। লকউ জারন না লর্ আিামীকাল কী 
ঘটরি। লকউ জারন না লর্ মারয়  িরভব কী আরে।  লকউ জারন না লর্, আিামীকাল লস কী অজবন ক রি।  লকউ জারন না লর্, 
লস লকাথায় মা া র্ারি। লকউ জারন না লর্, কখন িৃবষ্ট হরি।” 22 
 
এখারন আরলাচয আয়াত্ িা হাবেরস লকাথাও এটা িলা হয়বন লর্—“একমাত্র আল্লাহ জারনন িরভব  সিান লেরল না লমরয় হরি।” 
লেরল িা লমরয়  কথাই আরলাচয আয়াত্ িা হাবেরস আরসবন। এখারন লকাথাও বলরঙ্গ  কথা িলা হয়বন। এবট অবভরর্ািকা ী া 
বনরজ লথরক লর্াি কর রে কু আন ও হাবেরস  বিরুরদ্ধ প্রশ্ন লত্ালা  জনয। বলঙ্গ[جنس] শ্েবট পুর া কু আরনও লকাথাও 
আরসবন। আরলাচয আয়াত্ ও হাবেরস িলা হরয়রে লর্—মাতৃ্িরভব র্া থারক, আল্লাহই ত্া জারনন এিং বত্বন োড়া লকউ জারন না। 
এখারন  এখারন “মারয়  িরভব কী আরে” িলরত্ শুধুমাত্র লেরল সিান িা লমরয় সিানই লিাোয় না ি ং এ  সারথ সারথ কী 
 কম হায়াত্প্রাপ্ত সিান, লনক সিান নাবক পাপী সিান, কী কম ব বর্কপ্রাপ্ত সিান, লকমন স্বভারি  সিান—এই সি বকেুরকই 
লিাোয়। 23 এ োড়া সিানবট সুস্থ সিান নাবক বিকলাঙ্গ সিান, লেখরত্ লকমন হরি এগুরলাও এ সি বিষরয়  অিভুবি। “মারয়  
িরভব কী আরে” িলরত্ এ  সিগুরলারকই লিাোয় এিং এই সমি ত্থয সম্পরকবই আল্লাহ ত্া’আলা অবধক জ্ঞাত্। কী  কম 
হায়াত্প্রাপ্ত সিান, লনক সিান নাবক পাপী সিান, কী  কম ব বর্কপ্রাপ্ত সিান—আল্লাহ িযবত্ত্ আ  কার া পরে এইসি ত্থয 
জানা সম্ভি নয়। আল্ট্রাসরনাগ্রাবে িা অনয লকান প্ররু্বি িযিহা  কর  এগুরলা জানা মানুরষ  পরে সম্ভি নয়। ত্া োড়া 

                                            
21  আল কু আন, লুকমান ৩১:৩৪ 
22  সহীহ িুখা ী; খণ্ড ২, অধযায় ১৭, হাবেস নং : ১৪৯ 
23  লেখুনঃ ত্ােবস  ইিন কাবস , সু া লুকমারন  ৩৪ নং আয়ারত্  ত্ােবস ; 
‘কু আনুল কাব ম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস ’ (ি. আিু িক  মুহাম্মাে জাকাব য়া), ২য় খণ্ড, সু া লুকমারন  ৩৪ নং আয়ারত্  ত্ােবস  

https://www.facebook.com/hashtag/নাস্তিক_প্রশ্ন?source=feed_text&story_id=1337460166339784
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আল্ট্রাসরনাগ্রাবে ো া একটা বনবেবষ্ট সময় প  সিারন  বলঙ্গ জানা র্ায়। িভবধা রণ  ১১ সপ্তারহ  আরি লকানিরমই জানা সম্ভি 
না সিানবট  বলঙ্গ কী হরি। 24 
  
এগুরলা হরচ্ছ িারয়রি  সংিাে র্া লকান মানুরষ  পরে জানা অসম্ভি; লর্মনভারি লকউ জারন না প বেন লস কী উপাজবন ক রি 
িা লকান লেরশ্ লস মা া র্ারি। এমনবক ১০০% বনখুাঁত্ভারি এটাও িলা সম্ভি না লর্ কখন িৃবষ্ট হরি। িাত্ারস  আদ্রবত্া, লমরঘ  
অিস্থান এসি বজবনস লেরখ আিহাওয়াবিেিণ িৃবষ্ট  পূিবাভাষ লেন। বকন্তু কখন লকাথায় লমঘ জমরি এটা বনবিত্ভারি ত্া া 
িলরত্ পার ন না। আিহাওয়াবিেিণ শুধুমাত্র একটা সম্ভািযত্া িলরত্ পার ন, বকন্তু ত্া কখরনা শ্ত্ভাি বনভুবল হয় না।  
  
কারজই আরলাচয আয়াত্ ও হাবেরস র্থাথবরূরপই িলা হরয়রে লর্—একমাত্র আল্লাহই জারনন মারয়  িরভব কী আরে। 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

24 “When will I be able to find out my baby's gender on a scan?” (Baby Center) 

https://www.babycenter.com.au/x2200/when-will-i-be-able-to-find-out-my-babys-gender-on-a-scan 

 

 

https://www.babycenter.com.au/x2200/when-will-i-be-able-to-find-out-my-babys-gender-on-a-scan
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৩৫ 
ব চািব িবকরে  "ো িি বিলুযশ্ান"- এ  জিাি  

মূলঃ হামর্া র্ত্ববর্স  
অনুিােঃ সত্যকথন লিস্ক 

 

ব চািব িযবকরে  "ো িি বিলুযশ্ান" িইবট হারত্ তু্রল লনয়া  সময় আবম লভরিবেলাম হয়রত্া নতু্ন এমন বকেু রু্বি  সমু্মখীন 
হি র্া বেরয় নাবিকত্া  েশ্বরন  পরে ইবত্িাচক [১]লর্ৌবিক আরলাচনা তু্রল ধ া হরি।  
. 
বকন্তু িলরত্ িাধয হবচ্ছ, িইটা পড়া  প  আবম হত্াশ্ হরয়বে। র্া পড়লাম ত্া ঘষামাজা কর  মান্ধাত্া  আমরল , অসংলি 
পু রনা রু্বিগুরলা  পুন ািৃবি োড়া আ  বকেুই না। িুেলাম, ব চািব িবকে েশ্বন-ত্রত্ত্ব অরত্াটা পা েশ্বী নন। এ বিষরয় 
পব বচত্ও নন।  
. 
এ জনয আমা  মরন হল ইবত্মরধয লর্সি আরলাচনা এ বিষরয় হরয়রে লসগুরলা  সংকলন কর  বনরম্নাি উপারয় ত্া  প্রধান 
রু্বিগুরলা  জিাি লেওয়া লর্রত্ পার  :  
. 
১/ লর্ রু্বিরক িবকে ত্া  প্রধান রু্বি বহরসরি িণয কর  লসটা  জিাি  
২/ োশ্ববনকরে  মরত্ লর্বট িবকরে  সিরচরয় ভারলা রু্বি, লসটা  জিাি  
. 
িবকরে  প্রধান রু্বি  জিািঃ  
. 
িবকে লর্টারক ত্া  িইরয়  “প্রধান রু্বি” বহরসরি অবভবহত্ কর রে, ত্া  একবট সা াংশ্ লেওয়া হরয়রে “ো িি বিলুযশ্ান” 
িইরয়  ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠারত্ -  
. 
“১/ মানুরষ  িুবদ্ধমিা  জনয এ পর্বি সিরচরয় িড় চযারলরি  একবট হরলা মহাবিরশ্ব  জবটল এিং অসম্ভািয বিজাইন িা 
নকশ্ারক িযাখযা ক া।  
. 
২/ সাধা ণ প্রিনত্া হরলা আপাত্ভারি র্ারক (ইচ্ছাকৃত্) বিজাইন িরল মরন হয়, লসটারক প্রকৃত্পরেই লকান নকশ্াকার   
ইচ্ছাকৃত্ভারি নত্ব  ক া নকশ্া িা বিজাইন বহরসরি ধর  লনওয়া।  
.  
৩/ এই প্রিণত্াবট ভুল কা ণ “বিজাইনা  হাইরপাবথবসস” [অথবাৎ একজন িুবদ্ধমান বিজাইনা  িা নকশ্াকা  (স্রষ্টা) 
ইচ্ছাকৃত্ভারি মহাবিশ্বরক এভারি সৃবষ্ট কর রেন] আমারে  সামরন সারথ সারথ আর া একবট িড় সমসযা োড় কব রয় লেয়। লসটা 
হরলা নকশ্াকার   নকশ্া লক কর রে ?  
. 
৪/ িত্বমারন  আমারে  কারে থাকা সিরচরয় সৃজনশ্ীল এিং শ্ি িযাখযা হল িা উইরন  “প্রাকৃবত্ক বনিবাচন ো া বিিত্বরন  
মত্িাে” [evolution by natural selection]। আ  পোথববিেযা  লেরত্র আমারে  কারে এ  সমতু্লয লকান িযাখযা লনই। 
.  
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৫/ জীিবিজ্ঞারন  লেত্র  িা উইরন  বিিত্বনিাে লর্মন লত্মবন পোথববিেযা  লেরত্রও এমন শ্বিশ্ালী এিং ভারলা িযাখযা 
একসময় পাওয়া র্ারি এমন আশ্া আমারে  লেরড় লেয়া উবচত্ না। 
. 
(অত্এি) প্রায় বনবিত্ভারিই িলা র্ায় ঈশ্বর   অবিত্ব লনই।” 
. 
. 
প্রা বম্ভক আরলাচনাঃ  
. 
িবকরে  মূল পরয়ন্টগুরলা বনরয় আরলাচনায় র্ািা  আরি র্াওয়া  আরি - “প্রায় বনবিত্ভারিই িলা র্ায় ঈশ্বর   অবিত্ব লনই।” 
– িবকরে  এই উপসংহা  িা বসদ্ধারি  িযাপার  বকেু কথা িলরত্ চাই।  
. 
আমা  মূল প্রশ্ন হরলা - বকভারি উপর   ৫বট বিিৃবত্ লথরক িবকে এই উপসংহার  লপৌোয় লর্ ঈশ্বর   অবিত্ব লনই? লকান 
লর্ৌবিক িমধা া  মাধযরম প্রথম পাাঁচবট বিিৃবত্ লথরক লশ্রষ  উপসংহা বট পাওয়া র্ায়? লর্ন লস লস্রে হাওয়া লথরক ত্া  
উপসংহা  বনরয় আসল।  
. 
প্রথম পাাঁচবট বিিৃবত্ লথরক এই উপসংহার  উপনীত্ হওয়াটা লকিল িবকরে  রু্বি  বভত্ করত্াটা েুিবল লসটাই প্রমান কর । 
আমা  কারে মরন হয়, এখারন একমাত্র বিলুযশ্ান হল িবকরে  এ েৃঢ় বিশ্বাস লর্ ত্া  রু্বি ঈশ্বর   অবিত্বরক নাকচ কর  
োয়। 
. 
িবকরে  পাাঁচবট বিিৃবত্ লথরক র্বে লকান উপসংহার   আসরত্ই হয়, ত্রি লর্ৌবিকভারি আম া িড়রজা  এটুকু িলরত্ পাব  লর্ 
– মহাবিরশ্ব  বিজাইন থাকা  উপ  বভবি কর ই আমারে  এই উপসংহার  আসা উবচত্ না লর্ স্রষ্টা আরেন। ত্িুও, র্বে আম া 
এটারক সবত্য িরল ধর ও লনই, ত্াও বকন্তু এ লথরক “স্রষ্টা  অবিত্ব লনই” - এটা প্রমান হয় না [২]। অনয অরনক রু্বি বেরয় 
স্রষ্টা  অবিরত্ব  িযাপার  আম া উপসংহা  টানরত্ পাব । র্া  মরধয আরে : 
. 

• ননবত্কত্া লথরক রু্বি [Argument from morality] 

• কু আরন  মু'বজর্া 

• মহাজািবত্ক ঘটনািলী লথরক রু্বি [The Cosmological Argument] 

• প্ররত্যরক  িযবিিত্ অবভজ্ঞত্া লথরক রু্বি [Argument from Personal Experience] 

• প্ররত্যক মানুরষ  আত্মরিাধ লথরক রু্বি [Argument from consciousness] [৩] 
. 
র্বে আম া িবকরে  পাাঁচবট বিিৃবত্  প্রবত্বটরক সবঠক বহসারি গ্রহণ কর ও লনই, ত্িুও স্রষ্টা  অবিত্ব আরে এমন ধা ণারক 
নাকচ কর  লেয়া  জনয ত্া র্রথষ্ট হরি না । আ  অিশ্যই এ লথরক নাবিকত্া  েশ্বরন  পরে লকান ইবত্িাচক লর্ৌবিক 
অিস্থান নত্ব  ক া সম্ভি না।  
. 
ত্রি িবকরে  বিিৃবত্গুরলা  মরধয অরনকগুরলাই ভুল। আসুন ধা ািাবহকভারি লসগুরলা  বিরেষণ এিং উি  লেয়া র্াক। 
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. 
[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 

 
১। a positive case for the Atheist worldview – সাধা ন নাবিক া বিবভন্ন ধমবরক ভুল প্রমান ক া  মাধযরম বনরজরে  অিস্থানরক 
সবঠক প্রমান ক রত্ চায়। অথবাৎ িাবকরে  ভুল প্রমান ক া  মারধয ত্া া বনরজরে  সবঠক প্রমান ক রত্ চায় (i.e Negative case)। বকন্তু 
ত্ারে  োবি  (স্রষ্টা লনই) পরে রু্বি ত্কব লপশ্ কর  না, বকংিা ত্ারে  োশ্ববনক অিস্থারন  পরে ইবত্িাচক প্রমান (Positive Case) 
আরন না।  
. 
২। র্বে “ক” লথরক “খ” এ  অবিত্ব প্রমান না ক া র্ায়, ত্া  মারন এই না লর্ “খ” এ  অবিত্ব লনই এটা প্রমাবণত্।  
. 
৩। ই প্রবত্বট রু্বি বনরয় েীঘব ও বিিাব ত্ আরলাচনা আরে। ত্রি লসগুরলা তু্রল ধ া এই প্রিরন্ধ  উরেশ্য না হওয়ারত্ এখারন লকিল নাম 
উরল্লখ ক া হরয়রে। আগ্রহী পাঠক এ িযাপার  পরড় বনরত্ পার ন। 
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৩৬  
বশ্লা (Hail) বক আকারশ্ অিবস্থত্ লকান বশ্লাস্তুপ লথরক বনবেপ্ত হয় (Quran 
24:43) ?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

বিজ্ঞানী া বিবভন্ন ধ রণ  লমঘমালা  উপ  িরিষণা কর রেন। ত্া া প্রমাণ কর রেন লর্, িৃবষ্টিাহী লমঘ বনবেবষ্ট পদ্ধবত্ ও 
প্রবিয়ায় িবঠত্ হয়। ত্া িবঠত্ হয় বনবেবষ্ট প্রকার   িাত্াস ও লমঘ ো া। এক প্রকা  লমরঘ  নাম “সাহািু  রুকাম” ত্থা 
“লমঘপুি” “Cumulonimbus”। মহাকাশ্ বিজ্ঞানী া উি লমরঘ  িঠন, িৃবষ্ট, বশ্লা ও বিজবল বনরয় িরিষণা কর রেন। ত্া া 
প্রমাণ কর রেন লর্, উি লমঘপুি িৃবষ্ট নত্ব   জনয বনরম্ন  প্রবিয়াসমূহ সম্পন্ন কর  থারক:  
  
১) িাত্াস কতৃ্বক লমঘরক ধাো লেয়া: লোট লমঘখণ্ডরক িাত্াস র্খন ধাো লেয় ত্খন Cumulonimbus িা “িৃবষ্টিাহী লমঘপুি” 
বনবেবষ্ট স্থারন বিরয় নত্ব  হরত্ শুরু কর । (১ ও ২ নং বচত্র লেখুন)  

 
বচত্র-১: সযারটলাইট লথরক লনয়া েবিরত্ লেখা র্ারচ্ছ লর্, লমঘ B, C ও D এ  বমলন স্থরল  বেরক ঘূণবায়মান। ত্ী  বচহ্নগুরলা িাত্ারস  িবত্পথ বনরেবশ্ 
ক রে। (The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting, Anderson and others, p.188.) 
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বচত্র-২: লমরঘ  লোট লোট টুক া (িূপীকৃত্ লমঘমালা Cumulus) েুটােুবট ক রে লশ্ষ প্রারি  িড় লমঘখরণ্ড  উরেরশ্য। (Clouds and storms. 
Ludlam, plate 7.4) 

 

 
বচত্র-৩: (A) বিবচ্ছন্ন লোট লোট লমঘমালা একবত্রত্ হরয় িড় লমরঘ পব ণত্ হওয়া  অরপোয়  রয়রে। (B) লোট লোট লমঘ কণাগুরলা একবত্রত্ হরয় িড় 
লমঘমালায় পব ণত্ হরয়রে। পাবন  লোটা (*) বচবহ্নত্। (The Atmosphere, Anthes and others, p. 269) 
 

 
২) লমঘখরণ্ড  বমলন: লোট লোট লমঘখণ্ড একসারথ বমবলত্ হরয় িড় লমঘমালায় পব ণত্ হয়। [১] (রেখুন ২ ও ৩ নং বচত্র) 
  
৩) িূপ কর   াখা: র্খন লোট লোট লমঘখণ্ড একরত্র বমবলত্ হয় ত্খন ত্া উাঁচু হরয় র্ায় এিং উড্ডয়মান িাত্ারস  িবত্ 
পাশ্ববিত্বী স্থারন  তু্লনায় লমরঘ  মূল লকরন্দ্র  বনকরট িৃবদ্ধ লপরয় অত্যি শ্বিশ্ালী হয়। এই উড্ডয়মান িাত্ারস  িবত্ লমরঘ  
আকা  িৃবদ্ধ কর  লমঘরক িূপীকৃত্ ক রত্ সাহার্য কর । (রেখুন-৩.B, ৪ ও ৫নং বচত্র) এই লমরঘ  িমািত্ িৃবদ্ধ  েরল লমঘবট 
িায়ুমণ্ডরল  অবধকত্  ঠাণ্ডা স্থারন  বেরক বিিৃবত্ লাভ কর  লসখারন পাবন  লোটা ও ি রে  সৃবষ্ট কর  এিং ত্া আরি আরি 
িড় হরত্ থারক। এ প  র্খনই এগুরলা অবধক ওজন বিবশ্ষ্ট হরয় র্ায় ত্খন িাত্াস আ  ত্ারক বনয়যণ ক রত্ পার  না। েরল, 
লমঘমালা লথরক ত্া িৃবষ্ট ও বশ্লা বহরসরি িবষবত্ হয়। [২] 
  

  
                     ৪                                                      ৫ 
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বচত্র-৪: লোট লোট লমঘখণ্ড একবত্রত্ হরয় িবঠত্ “িৃবষ্টিাহী cumulonimbus লমঘপুি” লথরক িৃবষ্ট িষবণ হরচ্ছ। (Weather and Climate, Bodin, 
p.123) 

 

বচত্র-৫ : Cumulonimbus Cloud িা িৃবষ্টিাহী লমঘ। (A Colour Guide to Clouds, Scorer and Wexler, p. 

 
মহাকাশ্ বিজ্ঞানী া অবত্ সম্প্রবত্ কবম্পউটা , বিমান, সযারটলাইট সহ িায়ু  চাপ, আদ্রবত্া পব িত্বন প্রভৃবত্ বনরয় িরিষণা  
র্যপাবত্সহ অত্যাধুবনক র্যপাবত্ িযিহা  কর  লমরঘ  সৃবষ্ট, িঠন প্রণালী ও ত্া  কাজ-কমব সম্বরন্ধ লজরনরেন। [৩] 
  
লমঘ ও িৃবষ্ট বনরয় আরলাচনা ক া  প  কু আন ি ে ও বিেুযৎ সম্বরন্ধ আরলাচনা কর রে। আল্লাহ িরলনঃ 

 
َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ  لُ  ِخََلِلهِ  ِمنْ  يَْخُرجُ  اْلَودْقَ  َفتََرى ُرَكاًما يَْجعَلُهُ  ثُمَّ  نَهُ بَيْ  يَُؤل ِفُ  ثُمَّ  َسَحابًا يُْزِجي ّللاَّ  َبَرد   ِمن فِيَها ِجبَال   ِمن السََّماءِ  ِمنَ  َويُنَز ِ

ن َعن َويَْصِرفُهُ  يََشاءُ  َمن بِهِ  فَيُِصيبُ    بِاْْلَْبَصارِ  يَذَْهبُ  بَْرقِهِ  َسنَا َيَكادُ  ۖ   يََشاءُ  مَّ
অথব: “তু্বম বক লেখ না লর্, আল্লাহ লমঘমালারক সিাবলত্ কর ন, অত্ঃপ  ত্ারক পুিীভূত্ কর ন, অত্ঃপ  ত্ারক ির  ির  
 ারখন; অত্ঃপ  তু্বম লেখ লর্, ত্া  মধয লথরক িাব ধা া বনিবত্ হয়। আ  বত্বন আকাশ্বস্থত্ বশ্লািূপ লথরক বশ্লা িষবণ কর ন। 
এিং ত্া ো া র্ারক ইচ্ছা আঘাত্ কর ন এিং র্া  কাে লথরক ইচ্ছা সব রয় লেন। ত্া  বিেুযৎেলক লর্ন ত্া  েৃবষ্টশ্বিরক 
বিলীন কর  বেরত্ চায়।”  
(কু আন, নু  ২৪:৪৩) 
  
মহাকাশ্ বিজ্ঞানী া লেরখরেন লর্, cumulonimbus ত্থা িৃবষ্টিাহী লমঘপুি, র্া লথরক বশ্লা-িৃবষ্ট িবষবত্ হয়— ত্া  উচ্চত্া 
২৫০০০ লথরক ৩০০০০ েুট (৪.৭ লথরক ৫.৭ মাইল) পর্বি হরয় থারক। [৪] ত্ারক পাহারড়  মত্ই লেখায় লর্মনবট আল্লাহ 
ত্া‘আলা কু আন মাবজরে িণবনা কর রেন। আল্লাহ িরলন:  ُل ﴾ ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  ﴿َويُنَز ِ  অথবাৎ “আ  বত্বন আকাশ্বস্থত্ পাহাড় ِجبَال 
(বশ্লািূপ) লথরক বশ্লা িষবণ কর ন।” (লেখুন বচত্র-৫) 
  
এই আয়াত্ বনরয় প্রশ্ন হরত্ পার — আয়ারত্ ি রে  বেরক বনরেবশ্ কর  “ بَْرقِهِ  َسنَا ” (ত্া  বিেুযৎেলক) িলা হল লকন? ত্াহরল 
বক ত্া  অথব োাঁড়ায় লর্, বশ্লাই বিেুযৎেলক সৃবষ্টরত্ প্রধান ভূবমকা  ারখ? 

আসুন! আম া লেবখ Meteorology Today গ্রন্থ এ সম্বরন্ধ বক িরল। উি গ্ররন্থ িলা হরয়রে— ি ে পড়া  ো া লমরঘ 
নিেুযবত্ক চারজব  সৃবষ্ট হয়। পাবন লোটা  সারথ ি রে  সামানয সংস্পশ্ব লপরয়ই জমাট লিরধ ত্ারত্ লিাপন ত্াপমাত্রা  সৃবষ্ট হয়। 
আ  ি ে টুক া  কা রণ উি ি ে পৃরষ্ঠ সমুদ্র পৃরষ্ঠ  লচরয় লিবশ্ ত্াপমাত্রা  সৃবষ্ট হয়।  
  
এ োড়া এখারন আর কটা আির্বজনক প্রবিয়া সংঘবটত্ হয়; ত্াহরলা— এখারন বিেুযৎ অবধক ঠাণ্ডা লথরক অবধক ি রম পব ণত্ 
হরয় লনরিবটভ চারজব  সৃবষ্ট কর । এমনভারি ঠাণ্ডা পাবন  লোটা  সারথ ি রে  সংস্পরশ্ব  প  এ  লোট লোট কণাগুরলা 
পবজবটভ চাজব হরয় ঊধ্ববিামী িাত্ারস  মাধযরম লমরঘ  উপর  চরল র্ায় এিং অনয বশ্লাগুরলা লনরিবটভ চাজব হরয় লমরঘ  বনরচ  
বেরক চরল আরস। এখারন লমরঘ  বনরচ  অংরশ্ও লনরিবটভ চাজব হয়। আ  এই লনরিবটভ চাজবই বিেুযৎ হরয় প্রিবলত্ হয়। [৫]  
  
সা কথা হল- বশ্লাই বিেুযৎ সৃবষ্ট  প্রধান উপক ণ।  
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অবত্ সম্প্রবত্ বিজ্ঞানী া বিেুযৎেলক সম্বরন্ধ এ সমি ত্থয আবিষ্কা  কর রেন। প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্বি োশ্ববনক এব স্ট্টরল  
ত্ত্ত্বই সা া পৃবথিীরত্ প্রভাি বিিা  কর  ল রখবেল। বত্বন িরলবেরলন: িায়ুমণ্ডল েু‘বট বনঃশ্বারস  সবম্মলরন  েলােল: আদ্রব ও 
শুকরনা। বত্বন আ ও িরলরেন: িেধ্ববন হল শুকনা বনঃশ্বারস  সারথ অত্যাচা ী লমরঘ  সংঘরষব  েল। আ  বিেুযৎেলক হল 
ভীবত্ক  আগুরন  মত্ কর  শুকনা বনঃশ্বাসরক পুরড় র্াওয়া। [৬]  
  
এগুরলা মহাকাশ্ সংিাি ত্থযাবে  মধযকা  বকেু ত্থয; র্া ১৪০০ িে  আরি কু আন নাবর্রল  সমরয় প্রভাি বিিা  কর বেল। 
বকন্তু কু আরন ত্ৎকাবলন ভুল মত্িারে  বেরটরোাঁটাও লেখা র্ায় না।ি ং এমন সি ত্থয কু আরন সবন্নরিবশ্ত্ আরে র্া 
আধুবনক বিজ্ঞারন  েৃবষ্টরত্ সমু্পণব সবঠক।  

 
অন্ধ বিরেষী া বক লচাখ খুলরি? 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] লেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269, এিং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, 
p. 141. 
[২] লেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, এিং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, pp. 
141-142.  
[৩] ই'জাজুল কু আবনল কা ীম বে ওয়াসবে আনওয়া‘ই  ব য়াবহ ওয়াস সাহাবি ওয়াল মাত্বা , মযাবক ও অনযানয, পৃষ্ঠা-৫৫।  
[৪] Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 
[৫] Meteorology Today, Ahrens, p. 437. 
[৬] The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, vol. 3, Ross and others, pp. 369a-369b. 
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মূলঃ আই. এ. ইি াহীম; অনুিাে: মুহাম্মাে ইসমাঈল জিীহুল্লাহ 

সম্পােনা: আিু িক  মুহাম্মাে র্াকাব য়া - লমা: আবু্দল কারে  

উৎস: ইসলাম প্রচা  িুযর া,  ািওয়াহ, ব য়াে 
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৩৭  
ব চািব িবকরে  "ো িি বিলুযশ্ান"- এ  জিাি [২য় বকবি] 
মূলঃ হামর্া র্ত্ববর্স  
অনুিােঃ সত্যকথন লিস্ক 

 

[আরি  পরিব  জনয লেখুন (সত্যকথন) ৩৫] 
. 
এ  আরি আম া আলচনা কর বে লকন "ো িি বিলুযশ্ান িই"-এ  'প্রধান রু্বিরক' সবঠক প্রমান ক া  জনয ব চািব িবকে লর্ 
পাাঁচবট বিিৃবত্ উপস্থাপন কর রে ত্া  প্রবত্বটরক র্বে আম া সবঠক বহসারি গ্রহণ কর ও লনই, ত্িুও স্রষ্টা  অবিত্ব আরে এমন 
ধা ণারক নাকচ কর  লেয়া  জনয ত্া র্রথষ্ট হরি না ।  
. 
ত্রি িবকরে  বিিৃবত্গুরলা  মরধয অরনকগুরলাই ভুল। আসুন ধা ািাবহকভারি লসগুরলা  বিরেষণ এিং উি  লেয়া র্াক । 
. 
বিিৃবত্ ১ : "মানুরষ  িুবদ্ধমিা  জনয এ পর্বি সিরচরয় িড় চযারলরি  একবট হরলা মহাবিরশ্ব  জবটল এিং অসম্ভািয বিজাইন িা 
নকশ্ারক িযাখযা ক া।" 
. 
-আবম মরন কব  র্খন আম া স্রষ্টারক িাে বেরয় এরক িযাখযা ক া  লচষ্টা কব  লক লকিলমাত্র ত্খনই এটা চযারলরি পব ণত্ 
হয়। র্বে আপবন নাবিকত্া  অিস্থানরক সবঠক ধর  বনরয় শুরু কর ন ত্াহরল আসরলই এই জবটল এিং অসম্ভািয বিজাইনরক 
িযাখযা ক া অত্যি কবঠন। ত্রি র্া া বচিাশ্ীল এিং এ িযাপার  িভী ভারি বচিা কর  ত্ারে  জনয আমা  মরত্ সিরচরয় স ল 
এিং লশ্রষ্ঠ িযাখযা হল "এই বিজাইরন  লপেরন একজন অপাবথবি বিজাইনা  আরেন" ।  
. 
আমা  প িত্বী পরয়রন্ট লকন একজন স্রষ্টা  অবিত্ব বিশ্বজিরত্  নকশ্া  িযখযা বেরত্ পার  ত্া বনরয় আরলাচনা ক া হরি।  
. 
বিিৃবত্ ২ুঃ “সাধা ণ প্রিনত্া হরলা আপাত্ভারি র্ারক (ইচ্ছাকৃত্) বিজাইন িরল মরন হয়, লসটারক প্রকৃত্পরেই লকান 
নকশ্াকার   ইচ্ছাকৃত্ভারি নত্ব  ক া নকশ্া িা বিজাইন বহরসরি ধর  লনওয়া।”  
. 
-এটা শুধুমাত্র একটা সাধা ন প্রিণত্া না। ি ং মহাবিরশ্ব  সূচনা  সময়কা  োইন-বটউবনং [১] এ  আরলারক বিচা িুবদ্ধ ও 
বিরিচনারিারধ  আরলারক পাওয়া লর্ৌবিক উপসংহা  । এই রু্বিবট  লপেরন  বভবিগুরলা উপস্থাপন কর  এ বনরয় আর কটু 
আরলাচনা ক া র্াক। আমা  এই কথা  লপেরন  পূিবানুমান িা বভবি [premise] হরলাঃ 
. 
ক) প্রারন  অবিরত্ব  জনয অপব হার্ব মহাবিরশ্ব  োইন বটউবনং এ  উদ্ভি বত্ন ভারি হরত্ পার ঃ অপব হার্বত্া  [physical 
necessity] কা রন, নেিভারি অথিা ইচ্ছাকৃত্ভারি ক া বিজাইরন  কা রন। 
. 
খ) মহাবিরশ্ব  োইন বটউবনং প্রাকৃবত্ক অপব হার্বত্া  কা রন িা নেিভারি আরসবন। 
. 
ি) অত্এি, এই োইন বটউবনং ইচ্ছাকৃত্ভারি ক া বিজাইরন  েসল। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A9%E0%A7%AB?source=feed_text&story_id=249179202185134
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. 
প্রিািনা ক-এ  িযাখযাঃ 
. 
মানি অবিরত্ব  অনুকূল একবট মহাবিরশ্ব  অবিত্ব থাকা  কা ন হল প্রারণ  উপরর্ািী ক া  জনয এই মহাবিরশ্ব  কাঠারমারক 
সুোবত্সুেভারি বনবেবষ্ট ক া হরয়রে [tune ক া হরয়রে]। আ  এই বটউবনং এরত্াই সুে ও সুবনবেবষ্ট লর্ ত্া আমারে  
লিাধশ্বি  িাইর  । বনরচ  উোহ ণগুরলারক বিরিচনা ক া র্াক : 
. 
• মাধযাকষবণ শ্বি এিং েুিবল পা মাণবিক িল : বেবজবসস্ট্ বপ.বস.িবব্লউ লিইবভস িরলন লর্ মাধযাকষবণ শ্বি অথিা েুিবল 
পা মাণবিক শ্বিরত্ অবত্ েুদ্র পব িত্বনও মানি অবিরত্ব  জনয সহায়ক একবট মহাবিরশ্ব  অবিরত্ব  জনয িাধা হরয় োাঁড়াত্। 
বপ.বস.িবব্লউ লিইবভরস  মরত্ এই শ্বিগুরলারত্ ১০^১০০ ভারি  এ  একভাি পব মাণ এবেকওবেক হরল মহাবিশ্ব মানুরষ  
অবিরত্ব  জনয সহায়ক হরত্া না।  
. 
• সম্ভািয বিশ্বজিত্গুরলা  phase-space [২] এ  আয়ত্ন : অেরোিব ইউবনভাবসববট   জা  লপনর ার্ এ  িযাখযায় িরলন, 
লকউ র্বে আমারে  আমারে  বিশ্বজিরত্  অনুরূপ একবট বিশ্বজিত্ নত্ব  ক রত্ চায় ত্রি ত্ারক বনশ্ানা ক রত্ হরি সম্ভািয 
বিশ্বজিত্গুরলা  লেইজ লস্পরস  খুি েুদ্র একবট আয়ত্রন  বেরক । এটা লটকবনকযাল সাইে র্া অরনরক  কারে লিাধিময নাও 
হরত্ পার । ত্রি এটা বনরয় আমারে  অরত্াটা বচিা না ক রলও হরি। বকন্তু র্া আমারে  লিাধিময এিং লর্ প্রশ্নটা আমারে  
ক া উবচত্ ত্া হল -  
. 
"আমারে  মহাবিরশ্ব  অনুরূপ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট  জনয কত্ লোট আয়ত্রন  বেরক বনশ্ানা ক রত্ হরি?”  
লপনর ারর্  মরত্ এই আয়ত্ন হরি ১/১০^x, লর্খারন x= ১০^(১২৩)। 
. 
িযাপা টা এভারি বচিা করুন। সমগ্র মহাবিশ্ব র্বে একটা িাটবরিারিব  আকৃবত্  হয়, ত্াহরল একটা লপ্রাটরন  আকা  করত্াটুকু 
হরি? আমারে  বিশ্বজিরত্  মত্ আর কবট বিশ্বজিত্ নত্ব  ক রত্ লর্ পব মান সুোবত্সুে বহরসি এিং বনভুবলত্া প্ররয়াজন ত্া 
িাটবরিািব আকৃবত্  মহাবিরশ্ব একবট লপ্রাটরন  লর্ েুদ্রাবত্েুদ্র আকা  হরি ত্ারত্ আঘাত্ ক া  জনয প্ররয়াজনীয় েেত্া  লচরয়ও 
অরনক, অরনক লিবশ্ । 
. 
উপর   িিিয গুরলা  আরলারক িলা র্ায় লর্ , উপর  উবল্লবখত্ বিশ্বজিরত্  োইন-বটউবনং এ  িযাপার  এখারন শুধু ৩বট 
সম্ভািয িযাখযা পাওয়া র্ায় -  
.  
১/ অপব হার্বত্া [physical necessity] 
২/ নেিিরম 
৩/ ইচ্ছাকৃত্ভারি ক া বিজাইন 
. 
প্রাকৃবত্ক অপব হার্বত্া লকন সম্ভািয িযাখযা হরত্ পার  নাঃ  
. 
এই িযাখযাবট অরর্ৌবিক । ধ্রুিক এিং  াবশ্ গুরলা  লর্ই সুবনবেবষ্ট মান আরে , এখারন এগুরলা  বঠক এ কম মান হিা  লকান 
িািবিক িাধযিাধকত্া িা অপব হার্বত্া লনই । বপ.বস.িবব্লউ লিইবভস এরক িযাখযা কর ন এভারিঃ  
. 
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"পোথববিেযা  সুত্রগুরলা র্বে ইউবনকও হত্ , ত্া  মারন এই না লর্ প্রাকৃবত্ক মহাবিশ্বও ইউবনক… মহাবিরশ্ব  প্রা বম্ভক অিস্থা  
[initial condition] মাধযরমই পোথব বিেযা  সুত্রগুরলা  উদ্ভি হরত্ হরি... ি ং মহাবিরশ্ব  প্রা বম্ভক অিস্থা  সূত্র [laws of 
initial conditions] সম্পরকব এখরনা পর্বি আম া র্া জাবন ত্ারত্ এমন লকান বকেুই লনই র্া লথরক আম া ধর  বনরত্ পাব  
লর্ পোথববিজ্ঞারন  সূত্রগুরলা  প্রা বম্ভক অিস্থা  সারথ সামিসযপূণব হিা  অথব মহাবিরশ্ব  অননয হওয়া। ি ং আপাত্ভারি এটাই 
প্রত্ীয়মান লর্ মহাবিশ্ব অনয  কমও হরত্ পা রত্া। বঠক এ কমই হিা  লকান আিশ্যকত্া বেল না।” [৩] 
. 
ত্াোড়া র্বে লকউ এমন ভারি লর্ প্রারণ  উপরর্ািী আমারে  এ মহাবিরশ্ব লর্ োইন বটউবনং আরে, এটা  উদ্ভি হরয়রে 
মহাবিরশ্ব  সূচনা  সময় লকান আিশ্যকত্া  [physical necessity] কা রন, ত্াহরল এটা  অথব হরি লর্ প্রাণী  লিাঁরচ থাকা  
অনুপরর্ািী লকান মহাবিশ্ব পাওয়া অসম্ভি ! [৪] 
. 
ত্রি পোথববিজ্ঞানীরে  মরত্ আম া লর্ বিশ্বজিরত্ িাস কব  ত্া এখন লর্মন আরে এমন নাও হরত্ পা ত্ এিং আর া অরনক 
বিশ্বজিত্ থাকরত্ পা ত্ র্া মানুরষ  জীিনধা রণ  জনয উপরর্ািী হরত্া না ।  
. 
লকন োইন বটউবনং নেি ভারি হরত্ পার  নাঃ 
. 
বকেু ললাক আরে র্া া   যান্ডবল, িাই চাে বিশ্বজিরত্  আবিভবারি  অসম্ভি হিা  বিষয়টা লিাো  কা রন িরল "এমবন-এমবনই 
এটা হওয়া সম্ভি !"  
. 
বকন্তু র্বে সকারল উরঠ লেখরল লকউ লেরখ ত্া  িযার রজ একবট হাবত্ ঘুবমরয় আরে, অথিা ত্া  িািারন একবট লিাবয়ং ৭৪৭ 
বিমান লনরম এরসরে, ত্রি বক লস লস িলরি এমবন-এমবন, িাই চাে,   যান্ডমবল এমনটা হরয়রে? 
.  
এমনবক ত্ারে  অরর্ৌবিক েৃবষ্টভবঙ্গ ধব রয় লেভা  পর ও ত্া া এমবন-এমবনরত্ই, িাই চাে,   যান্ডমবল এই বিশ্বজিরত্  
আবিভবাি হওয়া  বথওব   উপ  বিশ্বাস কর  িরস থারক এ  জিারি আবম এটা িলি লর্ এটা শুধুমাত্র   যান্ডম চাে না ি ং এটা 
একবট িযাপা  র্ারক অরনরক "সুবনবেবষ্ট সম্ভািযত্া" [specified probability] িরলরেন । 
.  
"সুবনবেবষ্ট সম্ভািযত্া" হল এমন একবট সম্ভািযত্া র্া একবট স্বত্য ও স্বাধীন পযাটানব লমরন চরল। ধরুন একবট িান রক আপনা  
লযাপটপটা বেরয় একটা রুরম িবসরয় বেরলন। িান টা এই রুরম ২৪ ঘন্টা থাকরি, আ  এই পুর াটা সমরয় লস টাইপ কর  
র্ারি। প বেন সকারল রুরম ঢুরক আপবন লেখরলন লস টাইপ কর রে , "টু বি অ  নট টু বি!"। [৫] 
. 
বিস্ময়ক ভারি িান বট লশ্েবপয়ার   বিশ্ববিখযাত্ নাটরক  একবট লাইন বলরখ লেরলরে ! আপবন হয়ত্ আশ্া কর বেরলন লস 
"ঘ ",”িাবড়" , “আরপল" এ  মত্ লকান শ্ব্দ টাইপ ক রি । ত্রি এরেরত্র লস শুধু অসম্ভািয ভারি একাবধক ইংর বজ শ্ব্দই 
টাইপ কর  োি হয়বন ি ং সবঠকভারি ইংর জী িযাক রন  স্বত্য ও স্বাধীন বনয়রম ও অনুস ণ কর রে।  
. 
এই ঘটনা এমবন-এমবনই, িাই চাে হরয় লিরে এমন ভািাটা শুধু অরর্ৌবিক না ি ং পুর াই বিচা -বিরিচনা  বিপ ীত্ কথা। 
কা ণ এই েৃবষ্টরকাণ লথরক লর্ লকউ লর্রকারনা বকেু োবি ক রত্ পার  । এটা আসরল করত্াটা অসম্ভািয ত্া একটু পব স্কা  ক া 
র্াক। বব্রবটশ্ িবণত্বিে া বহসাি কর  লেরখরেন লর্, র্বে একবট িান  সম্ভািয সকল মুহূরত্ব টাইপ কর  , ত্াহরল "টু বি অ  নট 
টু বি! " শ্ব্দ গুরলা টাইপ ক রত্ িান বট  ২৮ বিবলয়ন িে  লািরি !  
. 
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লশ্ষ কথা , এমবন-এমবনরত্ই ঘটনা ঘটা  হাইরপাবথবসস [chance hyposthesis]] গ্রহণ ক া আমারে  বনজ বিশ্বজিরত্  
অবিত্ব অস্বীকা  ক া  সমান ।  
. 
সুত্ াং লর্রহতু্ আম া লেখলাম ১ এিং ২ নং বিিৃবত্ সবত্য , ত্াহরল এটা িলা র্ায় লর্ অবত্পাবথবি পব কল্পনাই [supernatural 
design] হল বিশ্বজিরত্  োইন-বটউবনং এ  সিরচরয় লর্ৌবিক িযাখযা । 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 

 
১। োইন বটউবনংঃ োইন বটউবনংরক অরনকসময় সৃবষ্ট  িুবদ্ধেীপ্ত নকশ্া িা Inetelligent Design ও িলা হয়। একবিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ 
বিজ্ঞানী া লেয ক রলন মহাবিরশ্ব  লমৌবলক শ্বি এিং ধ্রুিকগুরলা  মান র্বে এখন লর্ মান আম া লেবখ ত্া  লচরয় বিনু্দমাত্র কম লিবশ্ 
হরত্া ত্াহরল আমারে  লচনা মহাবিরশ্ব  অবিত্ব থাকরত্া না। এই মানগুরলা অত্যি সুে এিং সুবনবেবষ্ট। আ  এ  লর্ লকান একবটরত্ 
েুদ্রাবত্েুদ্র পব িত্বন হরল মহাবিরশ্ব  প্রারণ  অবিত্ব থাকা সম্ভি হরত্া না। 

পোথববিজ্ঞানী া এরত্াগুরলা  াবশ্  একইসারথ সুোবত্সুেভারি সুবনবেবষ্ট মান হওয়ারক োইন বটউবনং িরলন।  
এই  াবশ্গুরলা  মান এরত্া সুবনবেবষ্ট বকভারি হল? বনেক েুঘবটনািশ্ত্?নাবক লকউ একজন খুি সুস্পষ্টভারি এই সকল  াবশ্  মান বনবেবষ্ট 
কর  বেরয়রেন?? 

প্রকৃবত্  লোহাই বেরয় এই পর্বারয়  সুেত্া ও সুবনবেবষ্টত্ারক িযাখযা ক া র্ায় না। এমনবক িবকে স্বীকা  কর  লর্ মহাবিরশ্ব  োইন 
বটউবনংরক িত্বমান বিজ্ঞান িযাখযা ক রত্ পার  না। [ িবকরে  বিিৃবত্ ১ দ্রষ্টিয] 

২। https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_space 

৩।“Even if the laws of physics were unique, it doesn’t follow that the physical universe itself is unique…the 
laws of physics must be augmented by cosmic initial conditions…there is nothing in present ideas about ‘laws 
of initial conditions’ remotely to suggest that their consistency with the laws of physics would imply 
uniqueness. Far from it…it seems, then, that the physical universe does not have to be the way it is: it could 
have been otherwise.” 

৪। র্বে মহাবিশ্ব সূচনা  সময়কারল সংঘবটত্ মহাবিরশ্ব  অবিরত্ব  জনয আিশ্যক ঘটনা  েসল বহরসরি োইন বটউবনং এরস থারক ত্াহরল 
লর্রকান মহাবিরশ্ব  লেরত্র এই একই েসল অথবাৎ োইন বটউবনং পাওয়া র্ারি। 

৫। উইবলয়াম লশ্ইেবপয়ার   বিখযাত্ িযাবজবি হযামরলরট  একবট প্রবসদ্ধ লাইন  
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPhase_space&h=ATMqwSfg9Pwt3e3SSiVTpYQMmJfbVDCkrcjP0ASnqI1egNz02_KXpPdoDmwR43LrrG2_mChyBHaBIT__FWP8WSJCwzsks6h3jv-3MHsk9QkICUqFQ_yR9Hmp325cMvwiU3roppz34PIcxiyHly31aYrq46a2TB9QUjT5eW7VT3PxdGRajnsMYkb2Y7IBC-DbvYHyia2oGUmYT660gs89t0vwBQmiV_x7jdRaZ7JKX8byoGw2eiLzoKhQ-GuP5fvDV-E2cqMdo0w7GvYkTHa3ZVjZUBkK67EwbAPYmQzJZQ
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৩৮  
“এরকই িরল সভযত্া” [ইসলাম িনাম লসকুলা  বহউমযাবনজম] 
-আবসে আেনান 

 

নাবিক, "মুিমনা"-রে  একটা কমন িিিয হল ইসলাম "মধযরু্িীয় ধমব"। ইসলামী শ্া ীয়াহ "অমানবিক", "িিব "। আ  
সভযত্া, মানবিকত্া এিং ননবত্কত্া  মানেন্ড বহরসরি ইসলারম  বিকল্প বহরসরি ত্া া প্রিাি কর  লসকুযলা  বহউমযাবনর্রম  
কথা। আসুন লেখা র্াক লসকুযলা  বহউমযাবনর্রম  আেরশ্ব  উপ  িরড় ওঠা জাবত্সংরঘ  শ্াবি ো িাবহনী  সভযত্া, মানবিকত্া 
ও ননবত্কত্া  নমুনা। আসুন লেখা র্াক ত্া া লর্ আেরশ্ব  ননবত্ক লশ্রষ্ঠরত্ব  কথা িরল, প্রারয়াবিক লেরত্র ত্া  অিস্থা লকমন। 
. 
২০১৩ সাল লথরক শুরু কর  এখন পর্বি, মধয আবেকান প্রজাত্রয (CAR) একরশ্া ও লিবশ্ না ী, বকরশ্া -বকরশ্া ী ও বশ্শু 
“শ্াবি েীরে ” ো া বনর্বাবত্ত্ হিা  কথা িকুরমরন্টি হরয়রে। িত্ ২৬ মাচব জাবত্সংরঘ ই একজন মানিাবধকা  বিষয়ক 
কমবকত্বা  সের   সময় ভয়ঙ্ক  একবট ঘটনা  কথা উরঠ এরসরে, র্া একজন সুস্থ মানুরষ  জনয পড়াটাও কষ্টক । লেি 
“শ্াবি েী”-রে  ো া সংঘবটত্ এ ঘটনাবট  িণবনা সম্প্রবত্ প্রকাশ্ ক া হরয়রে আবম ত্া  অনুিাে তু্রল ধ বে। পাঠরক  কারে 
মাে লচরয় বনবচ্ছ, লকান সুস্থ মানুরষ  এক কম অসুস্থত্া  মুরখামুবখ হওয়া উবচত্ না, িািরি লত্া না-ই, অনলাইরনও না। বকন্তু 
মানিত্া আ  শ্াবি  পত্াকাধা ী া িালভ া িুবল  আড়ারল, শ্াবি  লধাাঁয়া তু্রল আসরল বক ক রে ত্া তু্রল ধ া ে কা  মরন 
ক বে। এই হল এরে  সভযত্া আ  মানিত্া  রূপ, এই হল শ্াবি েী িাবহনী  আনা শ্াবি  নমুনা-  
. 
“বত্নজন লমরয় জাবনরয়রেন, চতু্থব আর কজন বভকবটম সহ ত্ারে  চা জনরক সাঙ্গাব স িাবহনী  কযারম্প িন্দী ক া হয়। 
সাঙ্গাব স িাবহনী  বমবলটাব  কমযান্ডা  ত্ারে রক কযারম্প  লভত্  লিাঁরধ লেরলন এিং বিিস্ত্র কর ন। ত্া প  ত্ারে রক িাধয 
কর ন একবট কুকুর   সারথ সঙ্গম ক রত্।  
. 
ঘটনা  প  প্রবত্জনরক ৫০০০ েযাঙ্ক [স্থানীয় মুদ্রা - প্রায় ৭০০ টাকা] লেওয়া হয়। বভকবটমরে  একজন ঘটনা  বকেুবেন প  
অজানা ল ারি মৃতু্যি ণ কর ন। আর কজন বভকবটম জানান এই ঘটনা  প  লথরক ত্ারক “সাঙ্গাব স কুবি” িরল িাকা হয়। 
সাঙ্গাব স হরলা মধয আবেকান প্রজাত্রয অিবস্থত্ লেি সামব ক িাবহনী  নাম।” 
. 
সূত্রঃ http://tinyurl.com/zfoeug8 
. 
র্বে লকউ মরন কর ন জাবত্সংঘ শ্াবিিাবহনী  ো া বনর্বাত্রন এিং পাশ্বিকত্া  এটাই প্রথম ঘটনা, ত্রি ভুল ক রিন। 
বিপর্বি, অসহায় মানুষ, র্ারে  “সাহার্য” ক া  অজুহারত্ জাবত্সংঘ বিবভন্ন অিরল ত্ারে  সাম্রাজযিােী-িুরসইিা  লসনািাবহবন 
লপ্র ণ কর , ত্ারে রক বনর্বাত্ন ক া জাবত্সংরঘ  জনয নতু্ন বকেু না। প্রায় েুই েশ্ক ধর  ত্া া এ কম কর  আসরে, এিং 
অপ াধীরে  োয়মুবি  িযিস্থা কর  বেরচ্ছ। বকন্তু িা  িা , ধা ািাবহক ও বনয়বমত্ভারি এ ঘটনাগুরলা ঘটা  পর ও জাবত্সংঘ 
লত্মন লকান িযিস্থাই গ্রহণ কর  বন ি ং পাশ্বিকত্া  মাত্রা উির াি  িৃবদ্ধ লপরয়রে।  
. 
“ েকই র্খন ভেক” - এ কথাটা “শ্াবি ও মানিত্া ” ধা ক-িাহক জাবত্সংরঘ  সারথ লর্ভারি খারপ খারপ বমরল র্ায়, 
িত্বমান বিরশ্ব আ  কার া সারথ মরন হয় না অরত্াটা লমরল। বনরচ িত্ বিষ িের  জাবত্সংরঘ  শ্াবি েীরে  না ী-বশ্শুরে  
উপ  চালারনা লর্ৌন বনর্বাত্রন  সংবেপ্ত টাইম লাইন লেওয়া হলঃ  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fzfoeug8&h=ATOj1fwP98NqihJlmJqNWFLMFigCDsfXvrW9Vt777oSOpFAo_3BaLUVC_J4TdxQnXQA5KsHICqgEj_ybkqIs-rvBZD1Iptm1y_HbHaxl86KdNZxVJd33mUdhbwTiudWhGzGFDHzy5PyLQ4xv8eKOoLN_D4_F-ADwat41R7Qv3z96F3usxCv_rRdwzGTOBwnEohFVREQOQKScwAvD222NoJcRVWZymGjs36DBT9GTtd8PHpHWHWJFK6st-jk_d5HpwrhybAk_o9Jj1tEUF07BxD1DuEmDtygdivbxf3WKsg
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. 
অিাস্ট্ ১৯৯৬ – লমাু্র্াবম্বরক  সারিক বশ্োমযী এিং জাবত্সংঘ  মহাসবচরি  কার্বালরয়  অধীনি বিরষশ্জ্ঞ গ্রাসা বমরশ্ল 
জাবত্সংরঘ  সাধা ণ অবধরিশ্রন একবট ব রপাটব উপস্থাপন কর ন। “শ্াবি েী” িাবহনী  ো া লেরল ও লমরয় বশ্শুরে  উপ  
চালারনা লর্ৌন বনর্বাত্রন  বিষয়বট প্রথমিার   মরত্া এই ব রপারটব উরঠ আরস।  
. 
১৯৯৯ – িসবনয়ারত্ জাবত্সংরঘ  “আিজবাবত্ক পুবলশ্ িাবহনী ” কার্বিম পর্বরিেরন  োবয়ত্ব থাকা কযারথব ন িলরকাভযাচ, 
িসবনয়ারত্ এই িাবহনী আসরল বক ক বেল ত্া প্রকাশ্ কর  লেন। জাবত্সংরঘ  পুবলশ্ িাবহনী  সেসয া বনয়বমত্ পবত্ত্া িমরন 
অভযি বেল। ত্া  লচরয়ও ভয়ঙ্ক  ত্থয হল, রু্দ্ধ বিধ্বি িসবনয়া  লমরয় ও বকরশ্া ীরে  পূিব ইউর ারপ লর্ৌনোসী বহরসরি বিবি 
ও পাচার   সারথ স াসব  রু্ি বেল জাবত্সরঙ্ঘ  পুবলশ্ িাবহনী  সেসয া। র্ারে  বিরুরদ্ধ অবভরর্াি প্রমাবণত্ হরয়রে ত্ারে  
কার া লকান শ্াবি হয় বন। কযারথব নরক ি খাি ক া হয়।  
. 
লেব্রুয়া ী ২০০২ – লখাে জাবত্সংরঘ  অঙ্গসংস্থা UNHCR এিং Save The Children এ  উপরেষ্টারে  নত্ব  একবট 
ব রপারটব  মাধযরমই বিবন, লাইরিব য়া, বসরয় া বলওন এিং সাবিবকভারি পবিম আবেকায় জাবত্সংরঘ  “শ্াবি েীরে ” ো া 
উোস্তু না ী ও বশ্শুরে  লর্ৌন বনর্বাত্রন  ভয়ািহ বচত্র েুরট ওরঠ। ব রপাটব লথরক জানা র্ায় UNHCR এ  অধীরন থাকা কযাম্প 
গুরলারত্ই সিবাবধক লর্ৌন বনর্বাত্ন ও লজা পূিবক পবত্ত্ািৃবি  ঘটনা ঘরট।  
. 
অরোি  ২০০২ – পবিম আবেকারত্ উোস্তু না ী ও বশ্শুরে  উপ  জাবত্সংরঘ  “মানিাবধকা ” কমবী, “ত্রানকমবী” এিং 
“শ্াবি েীরে ” ো া সংঘবটত্ লর্ৌন বনর্বাত্রন  িযাপার  জাবত্সংরঘ  অভযি ীণ ত্ত্ত্বািধান পব ষে (OIOS) একবট ব রপাটব 
প্রকাশ্ কর ।  
. 
অরোি  ২০০৩ - এসি ঘটনা  লপ্রবেরত্ জাবত্সংঘ িাধয হয় না ী- ও বশ্শুরে  লর্ৌন বনর্বাত্ন ক া লথরক বি ত্ থাকা  জনয 
বিরশ্ষ ভারি ত্ারে  “শ্াবি েীরে ” আহিান জানারত্।  
. 
লেব্রুয়া ী ২০০৪ – করঙ্গারত্ উোস্তু না ী ও বশ্শুরে  উপ  চালারনা “শ্াবি েীরে ” পাশ্বিকত্া  অবেবশ্য়াল ত্েি শুরু। সমি 
করঙ্গা জুরড়ই, এিং উি -পবিম করঙ্গা  িুবনয়া শ্হর  বিরশ্ষভারি, জাবত্সংরঘ  কযারম্প  লভত্র  না ী ও বশ্শুরে  ধষবন ও 
লজা  পূিবক পবত্ত্ািৃবিরত্ িাধয ক া হয়। সামব ক এিং বসবভবলয়ান, জাবত্সংরঘ  উভয় ধ রন  কমবী এিং অবেসা  া এ 
অপ ারধ  সারথ রু্ি বেল।  
. 
মাচব ২০০৫ - জাবত্সংরঘ  শ্াবি েীরে  লর্ৌন বনর্বাত্ন সম্পরকব প্রথম বিরেষনমবী ব রপাটব “র্াইে ব রপাটব” – এ  প্রকাশ্। 
জাবত্সংরঘ  িাবহনী  সেসযরে  মরধয অসহায়রে  উপ  লর্ৌন বনর্বাত্রন  এই ধা া  িযাপক প্রচলন এিং জাবত্সংরঘ  লভত্র  
এরক “সাধা ণ ঘটনা” বহরসরি লমরন লনওয়া  মরনাভারি  কথা উরঠ আরস।  
. 
২০০৬ – বিবিবস  অনুসন্ধানী ব রপারটব উরঠ আরস বকভারি হাইবত্ এিং লাইরিব য়ারত্ “শ্াবি েী া” বশ্শুরে  বনয়বমত্ ধষবন ও 
লজা পূিবক পবত্ত্ািৃবিরত্ িাধয কর । লোট লমরয় া বিবিবস  সাংিাবেকরে  জানায় বকভারি খািা  ও টাকা  জনয শ্াবি েী া 
বনয়বমত্ ত্ারে রক লর্ৌনকরমব িাাঁধয ক রত্া।  
. 
জানুয়া ী ২০০৭ – ২০০৫ সারল েবেণ সুোরন শ্াবি েীরে  ো া বশ্শু ও বকরশ্া ীরে  বসরস্ট্রমবটক ধষবন ও লর্ৌন বনর্বাত্রন  
খি  প্রায় েুই িে  প  বমবিয়ারত্ প্রকাশ্ পায়। ১২ িের   লমরয় াও শ্াবি েীরে  লালসা  বশ্কা  হয়। 



 

156 

. 
২০০৮ – জাবত্সংরঘ  ত্রানকমবী ও শ্াবি েীরে  বিরুরদ্ধ আইভব  লকাস্ট্, েবেণ সুোন এিং হাইবত্রত্ বশ্শুরে  লর্ৌন 
বনর্বাত্রন  অবভরর্াি। জাবত্েরঘ  শ্াবি ও মানিাবধকার   ধা ক-িাহকরে  ো া ধবষবত্ হয় ৬ িের  বশ্শুও। শুধুমাত্র Save 
The Children অবভরর্াি প্রমাবণত্ হিা  লপ্রবেরত্ বত্নজন কমবীরক ি খাি কর  োয় সার ।  
. 
লসরপ্টম্ব  ২০১৩ – েবেণ মালীরত্ শ্াবি েীরে  ো া িণধষবন। লকান বিচা  লনই। 
. 
নরভম্ব  ২০১৩ – একেল স্বাধীন বিরশ্ষজ্ঞ েরল  অধীরন ক া ব রপাটব জাবত্সংঘ মহাসবচরি  কারে জমা লেওয়া হয়। বনরজরে  
সেসযরে  ো া েবেণ সুোন ও লাইরিব য়ারত্ িযাপকভারি সঙ্ঘবটত্ ধষবন ও না ী ও বশ্শুরে  পবত্ত্ািৃবিরত্ িাধয ক া  
ঘটনা  বিচার   লেরত্র জাবত্সংরঘ  উোসীনত্া বনরয় এই ব রপারটব কড়া ভাষায় সমারলাচনা ক া হয়। ২০১৫ পর্বি এ ব রপাটব 
ধামাচাাঁপা বেরয়  াখা হয়। ২০১৫ সারল “এইিস মুি পৃবথিী” (AIDS Free World) নারম একবট আিজবাবত্ক অযািরভারকবস 
গ্রুপ স্বউরেযরি বমবিয়া  কারে লিাপরন এই ব রপাটব লপৌরে লেওয়া  প , ব রপাটববট আরলা  মুখ লেরখ।  
. 
এবপ্রল ২০১৫ – জাবত্সংরঘ  অভযি ীন একবট ব রপাটব AIDS Free World লিাপরন সংগ্রহ ক া  প  মীবিয়ারত্ প্রকাশ্ 
কর । ব রপারটব লথরক জানা র্ায় মধয আবেকান প্রজাত্রয   াজধানী িাঙু্গই-এ “শ্াবি েী া” খািা  এিং টাকা  জনয ৮ লথরক 
১৫ িে  িরয়সী েশ্ লথরক িার া জন লেরলরক বনয়বমত্ ধষবন কর । ধষবন সংঘবটত্ হয় অভযি ীণ উদ্ভাস্তুরে  জনয নত্ব  
জাবত্সংরঘ  বনজস্ব লসন্টার   লভত্র ।  
. 
লম ২০১৫ – জাবত্সংরঘ  বিরুরদ্ধ ত্ারে  সেসয কতৃ্ক না ী-বশ্শু ধষবন ও বনর্বাত্রন  ত্থয লিাপন ক া এিং অপ াধীরে  
িাাঁবচরয় লেওয়া  অবভরর্াি।  
. 
জানুয়া ী ২০১৫ – মধয আবেকান প্রজাত্রয “শ্াবি েীরে ” ো া লমরয়রে  ধশ্বরন  আ ও প্রমাণ।  
. 
মাচব ২০১৬ – জাবত্সংরঘ  একবট প্রকাবশ্ত্ ব রপাটব অনুয়ায়ী ২০১৫ সারল েশ্বট জাবত্সংঘ বমশ্রন লমাট ৬৯ বট ধষবরন  
অবভরর্াি উত্থাবপত্ হরয়রে।  
. 
সূত্রঃ http://tinyurl.com/z3bwr8q 
. 
. 
এই হল জাবত্সংরঘ  মানিত্া আ  সভযত্া  নমুনা। এই হল লসকুযলা  বহউমযাবনর্রম  আেরশ্ব  উপ  িরড় ওঠা "মহান" 
জাবত্সংরঘ  "মহান" শ্াবি ো িাবহনী  সভযত্া, ভিযত্া  নমুনা। এভারিই ত্া া শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা কর  আসরে। সিরচরয় ি ীি, 
সিরচরয় অসহায়, সিরচরয় েুেবশ্াগ্রস্থ মানুষরে  এভারি ত্া া “সাহার্য” ক রে।  
. 
প্রবত্ িে  লকাবট লকাবট টাকা খ চ কর  চালু ক া এনবজও আ  অযািরভারকবস গ্রুপগুরলা, "মুিমনা", লচত্নামনা আ  
সুশ্ীলরে  মুখ বেরয় এই জাবত্সংরঘ  আেশ্বই আমারে  লশ্খারত্ চারচ্ছন, আমারে  সু্করল  পাঠযিইরয়  মাধযরম এই 
জাবত্সংরঘ  আেশ্ব আমারে  বশ্শুরে  মাথায় ঢুবকরয় বেরচ্ছন। প্রথম আরলা-রিইবল স্ট্া -একাির   মরত্া বমবিয়াগুরলা 
জাবত্সংরঘ  বসরলিাস অনুর্ায়ী আমারে  না ী অবধকা , বশ্শু অবধকা  আ  শ্াবি-সভযত্া সংজ্ঞা লশ্খারত্ চারচ্ছ। আমারে  
সামরন এসি ধষবক-বনর্বাত্ক, বপশ্াচরক বহর া বহরসরি উপস্থাপন ক রে, ত্ারে  ননবত্কত্ারক (!) উৎকৃষ্ট বহরসরি উপস্থাপন 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fz3bwr8q&h=ATOo8YAn2aip8PlN5YgERBGFjLfmLENsGSCGjKMu193YaV3KO3URDMjU5cAZEbNR4yn2gygong2SF86Jwr0WJXQJr1nj8GzWPS7tHA98OBFqpjqipL7sDqkhFJqf9WxAsGL1X5yZbpIM3BxxkFaYL6VJx6q2jK0CLS75O5HcmfeZHeyYgpGdq73_1U278d7IFA5-6oav6xUvsMlOdDS-2neNjCC5Q8TYcjClpYrHC3DqruEYalErVU9vKJUuWkeF2-8n-3jutqaB88dXsnAAdVTp-iSl4KM356a52Jmj0w
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ক রে আ  আমারে  লিাোরচ্ছ ইসলাম করত্া মধযরু্িীয়, করত্া িিব , করত্া পাশ্বিক! আ  ত্াই লত্া নাবস  িাচু্চ-খুবশ্ কিী  া 
এরেরশ্ সমকামীত্া  লাইরসে চায়, ৭১ বিকৃত্াচার   পরে নাটক িানায়, শ্াহিািী া পরহলা নিশ্ারখ "সমকামী পযার ি" 
কর ন। 
. 
. 
ত্াই পর   িা  র্খন শ্া ীয়াহ বনরয় এসি নাবিক-মুিমনা-শ্াহিািী, বমবিয়া বকংিা সুলত্ানা কামালরে  “আসক”-এ  মরত্া 
সংস্থাগুরলা  কথা লচারখ প রি, র্খন এ া ত্নু ধষবন বনরয় লত্ালপাড় ক রি বকন্তু কৃষ্ণকবল  স্বামী  মুরখ  আাঁচরড়  োি, িৃহ 
পব চাব কা  মৃতু্য, ময়না ত্েি ব রপাটব বনরয়  হসযজনক নী িত্া পালন ক রি - ত্খন মাথায়  াখরিন বঠক লকান মানিত্া  
সংজ্ঞা, লকান ধ রণ  স্বাধীনত্া, লকান ধ রন  সভযত্া, লকান ধ রন  শ্াবি, লকান ধ রন  ইনসারে  নমুনা ত্ারে  বেব বঙ্গ 
আিজবাবত্ক প্রভু া উপস্থাপন কর রেন, আ  ত্া া অনুস ণ ক রে। হয়রত্ািা অসহায় মানুষরক কুকুর   সারথ সঙ্গরম িাধয 
ক াটাই ত্ারে  কারে সভযত্া ও স্বাধীনত্া, হয়রত্া িা পশুকাম, বশ্শুকাম, ধষবন আ  পবত্িৃবি  অবধকা ই ত্ারে  কারে 
মানিাবধকা , হয়রত্া ত্ারে  এই বিশ্বিযিস্থায় এটাই ননবত্কত্া, এটাই এ বিশ্বিযিস্থা  ধমব - বকন্তু বনিয় সৃবষ্টকত্বা  নাবর্লকৃত্ 
শ্া ীয়াহ  মাপকাাঁবঠরত্ এ া জঘনয অপ াধী। আ  বনঃসরন্দরহ এই জঘনয অপ াধ ত্রত্াবেন িন্ধ হরি না, র্রত্াবেন আল্লাহ  
আইন েুবনয়ারত্ প্রবত্বষ্ঠত্ হরচ্ছ,। ত্রত্াবেন এসি অপ াধী  বিচা  হরি না, র্রত্াবেন আল্লাহ্   শ্া ীয়াহ  অধীরন এসি জন্তু  
বিচা  ক া হরচ্ছ।  
. 
“আ  র্খন ত্ারে রক িলা হয় লর্, েুবনয়া  িুরক োসাে সৃবষ্ট কর া না, ত্খন ত্া া িরল, আম া লত্া শ্াবি  পথ অিলম্বন 
কর বে।“ [আল-িাক্বা াহ, ১১] 
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৩৯ 
মুরখাশ্ উরমাচনঃ পিব-১ [পবিমা সভযত্া িনাম ইসলাম] 
-উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 

 

আরমব কা, োে, ইংলযান্ড বনরজরে রক োিী কর  এক মহান সভযত্া  ধা ক বহরসরি। লেশ্ীয় নাবিক-মুিমনা-শ্াহিািী, কবথত্ 
প্রিবত্শ্ীল-সুশ্ীল লিাষ্ঠীও লত্াত্া পাবখ  মরত্া বেব বঙ্গ প্রভুরে  কথাগুরলা  বন ি  পুন ািৃবি কর  র্ায়। ঘুর বের , 
ইবনরয়বিবনরয়, েরল-িরল-রকৌশ্রল, শুধু িরু  চনা মুখস্থ কর  প ীো বেরত্ আসা োরত্র  মরত্া লর্ লকান আরলাচনায়, লর্ লকান 
বিষরয় ত্া া প্রমান ক া  লচষ্টা কর  ইসলামী শ্ ীয়া করত্াটা খা াপ, করত্াটা িিব , করত্াটা “মধযরু্িীয়”। আ  উো বনবত্ক 
িণত্রয  [Liberal Democracy] আেরশ্ব িরড় ওঠা আধুবনক পবিমা সভযত্ারক ত্া া উপস্থাপন কর  এক মহান, মানবিক 
এিং অিশ্য অনুস নীয় সভযত্া বহরসরি। 
.  
র্া  অনযত্ম বেচা  িনত্য, মানিাবধকা , িাকস্বাধীনত্া আ  না ীরে  সমান অবধকা । পৃবথিী  িুরক শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা ক া  জনয 
ত্ারে  লত্াড়রজারড়  অভাি লনই। war on terror এ  নারম ত্া া মুসবলম লেশ্ গুরলারত্ আিমণ ক রত্ েুইিা  বচিা কর  
না। মুসবলম না ীরে  জনয ত্ারে  মায়াকান্না  লশ্ষ লনই। ত্া া িরল মুসবলম া না ীরে রক লিা খা  আড়ারল ল রখ,না ীরে রক 
ঘর  িন্দী কর  ল রখ ত্ারে  অবধকা  লথরক িবিত্ ক রে, ত্ারে রক এক অেৃশ্য োসরত্ব  বশ্করল লিাঁরধ ল রখরে। ত্া া 
মুসবলম না ীরে রক লিা খা  আড়াল লথরক লি  কর  এরন, শ্ ীয়া আইরন  োসরত্ব  শৃ্ঙ্খল লভংরি লেরল ত্ারে রক পুরুরষ  
সমান অবধকা  বেরত্ চায় ।  
. 
অথচ ত্ারে  লেরশ্ই ত্া া না ীরে  অবধকা  লকরড় বনরয় না ীরে রক পনয িাবনরয় লেরলরে। ত্া াই পণব ইন্ড্রাস্ট্ী িাবনরয়রে, 
ত্া াই লসখারন না ীরে  সারথ পশু  মরত্া আচ ণ ক রে। িাসায়, সু্করল, করলরজ,  ািাঘারট, অবেরস, হাসপাত্ারল , 
লসনািাবহনীরত্ লকাথাও না ী া বন াপে নয়। সিখারনই না ী া চ ম ভারি লর্ৌন বনপীড়রন  বশ্কা  হরচ্ছ। আমারে  এই 
বসব রজ আম া লচষ্টা ক ি এই পািাত্য সভযত্া  ভন্ডামী আপনারে  সামরন তু্রল ধ া । আম া লচষ্টা ক ি লসই সি হত্ভািয 
লিানরে  িুকোটা হাহাকা  গুরলা আপনারে  কারে লপৌঁরে লেিা  র্া া এই ত্থাকবথত্ আধুবনক, মিমনা, না ী স্বাধীনত্ায় 
বিশ্বাসী সমারজ  ো া ভয়ংক  লর্ৌন বনপীড়রন  বশ্কা  হরয়রেন । 
. 
“আরমব কান আবমব  মবহলা সেসয া শ্ত্রুরে  বনরয় ত্রত্াটা লিশ্ী শ্ংবকত্ থারক না, র্ত্টা লিশ্ী শ্বঙ্কত্ থারক ত্ারে  পুরুষ 
সহকমবীরে  হারত্ লর্ৌন বনপীবড়ত্ হিা  ভরয় ......।” 
. 
একটা িভী  েীঘবশ্বাস লেরড়ই এই কথা গুরলা িলরলন লিা া হা নারন্দজ বর্বন প্রায় েশ্ িের  ও লিশ্ী সময় ধর  কাজ 
কর রেন আরমব কান লনভী এিং আবমব নযাশ্নাল িািব এ। লিা া হা নারন্দজ সহ আর া করয়কজন প্রিীণ ভদ্রমবহলা  সরঙ্গ কথা 
হবচ্ছল র্া া আরমব কা  সামব ক িাবহনীরত্ কাজ কর রেন অরনক িে  , ই াক এিং আেিাবনস্থান রু্রদ্ধও অংশ্গ্রহণ 
কর রেন। এই েন্টগুরলারত্ লকানমরত্ ত্া া সা ভাইভ ক রত্ লপর রেন বকন্তু পুর া কমবজীিন জুরড় ত্ারে রক আর াও একবট 
রু্দ্ধ ক রত্ হরয়রে নী রি-এিং লসই রু্রদ্ধ ত্া া প্রবত্বনয়ত্ই প াবজত্ হরয়রেন। ত্ারে  লসই নী ি রু্দ্ধ ধষবরণ  বিরুরদ্ধ । 
. 
লপন্টািরন  বনরজস্ব ব সাচব লথরকই লি  হরয় এরসরে লর্ আরমব কান সামব ক িাবহণী  প্রবত্ চা  জন মবহলা সেরসয  একজন 
ত্ারে  কযাব য়া  জুরড় লর্ৌন বনর্বাত্রন  বশ্কা  হয়। 
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. 
লিা া হা নারন্দজ লথরম র্ািা  প  মুখ খুলরলন সাবিনা   যাংরিল , লটোরস, এলপারসা  অেূর  ত্াাঁ  িাসা  ড্রবয়ংরুরম িরসই 
আমারে  কথা হবচ্ছল, “ আবম র্খন আবমব  িুট কযারম্প বেলাম ত্খন আবম লর্ৌন বনর্বাত্রন  বশ্কা  হরয়বেলাম এিং র্খন 
লনভীরত্ লিলাম ত্খন এরকিার  ধষবরণ  বশ্কা  হলাম”। 
. 
লজবম বলবভংরস্ট্ান েয় িের  ও লিশ্ী সময় ধর  কাজ কর রেন ইউ.এস লনভীরত্। বত্বন িলরলন, আবম জানত্াম ইউ এস 
আবমব  কালচা টাই এমন লর্ নসবনক এিং অবেসা  া ল প ক ারক ত্ারে  অবধকা  মরন কর । ত্াই আবম ল রপ  ঘটনা গুরলা 
লচরপ লর্ত্াম আ  আমা  িসই আমারক ল প ক ত্, কারজই আবম কারক ব রপাটব ক ি?  
. 
ভদ্রমবহলািন এরক এরক আরমব কান আবমবরত্ ত্াাঁরে  উপ  ক া লর্ৌন বনর্বাত্রন  ঘটনাগুরলা িরল চলবেরলন। ত্া া লকউই পূিব 
পব বচত্ বেরলন না, বকন্তু আরমব কান আবমবরত্ বনরজরে  সহকমবী এিং িসরে  হারত্ ত্াাঁ া লর্ লর্ৌন বনর্বাত্রন  বশ্কা  হরয়রেন 
লসই েুঃসহ অবভজ্ঞত্াই ত্ারে রক এরক অপর   কারে বনরয় এরসরে। হৃেরয়  সিকটা জানালা খুরল বেরয় ত্াাঁ া একজন 
অপ জরন  েুঃখগুরলা ভািাভাবি কর  বনবচ্ছরলন। 
. 
লপন্টািরন  সিবরশ্ষ পব সংখযান অনুসার  (২০১০ সাল,) ইউ এস আবমবরত্ প্রবত্ িে  উবনশ্ হাজার   মরত্া লর্ৌন বনর্বাত্রন  
ঘটনা ঘরট। (২০১১ সারল এটা  পব মাণ বেল োবব্বশ্ হাজা )ইউ এস আবমব  মবহলা সেসয া আরমব কা  লিসামব ক 
মবহলারে  লথরক অবধক মাত্রায় লর্ৌন বনর্বাত্রন  েুবকরত্ থারক। লপন্টািরন  Sexual Assault Prevention and Response 
office এ  প্রধান িযা ী পযাটন িরলন, আমারে  অিশ্যই এই কালচা টা পব িত্বন ক রত্ হরি। লর্ৌন বনর্বাত্নরক স্বাভাবিক 
িযাপা  বহরসরি লমরন বনরল চলরি না। বভবেরম  ইউবনরট  সিাইরক লর্ৌন বনর্বাত্রন  িযাপা বটরক খুি গুরুরত্ব  সরঙ্গ বনরত্ 
হরি। 
. 
সাবিনা   যাংরিল হাইসু্কল লশ্ষ কর ই আবমবরত্ লজািোন কর বেরলন। ত্া  লেরত্র লর্ৌন বনর্বাত্রন  িযাপা টা শুরু হরয়বেল 
আবমব  িুট কযারম্প একবেন লিবনং ক া  সময় ত্া  বড্রল সারজবন্ট এ  ো া। সাবিনা   যাংরিল প্রথরম লভরিবেরলন ত্া  সারজবন্ট 
লিাধহয় ত্ারক বড্রল ক া  িযাপার  বনরেবশ্না বেরচ্ছন, বকন্তু আসরল সারজবন্ট ত্া  শ্ ীর   স্পশ্ব কাত্  জায়িাগুরলারত্ হাত্ 
িুলারনা  লচষ্টা ক বেরলন। 
. 
সাবিনা   যাংরিল িুট কযাম্প লশ্ষ ক া  প  আ  আবমব লেরড় চরল আরসন। লর্ৌন বনর্বাত্রন  ঘটনা লচরপ র্ান সিা  কাে লথরক 
। 
. 
লপন্টািরন  পব সংখযান অনুসার  মাত্র ১৪ শ্ত্াংশ্ লর্ৌন বনর্বাত্রন  ঘটনা ব রপাটব ক া হয়। িাকী ৮৬ শ্ত্াংশ্ ঘটনা ললাকচেু  
আড়ারলই লথরক র্ায়। অরনক বভবেম অবভরর্াি কর ন ত্া  বনর্বাত্নকা ী ত্া  লচরয় উচু   যাংরক । অরনরক অবভরর্াি কর ন 
লর্ৌন বনর্বাত্রন  বশ্কা  হরল লর্ই কমবকত্বা  কারে ব রপাটব ক রত্ হরি, লসই সি কমবকত্বাই আমারক লর্ৌন বনর্বাত্ন কর রে। 
  যাংরিরল  লেরত্রও এই কমটা হরয়বেল ।  
. 
  যাংরিল ২০০০ সারল  বেরক আিা  ইউ এস সামব ক িাবহনীরত্ লর্ািোন কর ন। এইিা  বত্বন লনভীরত্। এল পারসারত্ ইউ 
এস লনভী  একটা ঘাাঁবটরত্ বত্বন কাজ ক া  োবয়ত্ব পান। 
. 
একিা  ত্া  লিত্রন  লচরক বকেুটা সমসযা হরল বত্বন ত্াাঁ  কমান্ডা  এক সারজবন্ট লমজর   সরঙ্গ লর্ািারর্াি ক রলন । লসই 
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সারজবন্ট লমজ  ত্াাঁরক ত্া  অবেরস লিরক পাঠারলন। ত্রি বত্বন   যাংরিলরক এই প্রিািও বেরলন, “ তু্বম র্বে আমা  সরঙ্গ 
লহারটরল লেখা ক  ত্াহরল, আবম লত্ামারক খুবশ্ কর  বেি”। 
. 
  যাংরিল এই প্রিাি বেব রয় বেরলন। বকন্তু লসই সারজবন্ট লমজ  এরত্ একটুকুও না েরম   যাংরিলরক বিোনায় র্ািা  প্রিাি 
বেরত্ই থাকরলন। 
. 
আবম র্খন ত্া  অবেরস লিলাম ত্খন আ  লকান উপায় না লপরয় ত্া  বপ.এস (বর্বন বনরজও একজন মবহলা) লক িললাম , 
র্খন িস আমারক িাকরি এিং আবম র্ািা  প  লভত্  লথরক ে জা লক কর  বেরি, প্লীজ আপবন এই সময়টারত্ একটু প  
প  ে জায় নক ক রিন। বত্বন বকেুটা ক্লািস্বর  উি  বেরলন , “সাবিনা! শুধু লত্ামা  সারথই না, িস সিা  সারথই এ কম 
কর  ...। 
. 
আম া অরনক সামব ক িাবহনীরত্ কমব ত্ বেরলন িা আরেন এমন অরনক অরনক মবহলা  সরঙ্গ কথা িরলবে, র্া া সিাই একটা 
িযাপার  একমত্ হরয়রেন – ইউ.এস সামব ক িাবহনী  পুরুষ া, সামব ক িাবহনী  না ীরে  ধষবণ ক ারক ত্ারে  অবধকা  মরন 
কর । সামব ক িাবহনীরত্ লত্া একটা লকৌতু্ক প্রচবলত্ই আরে – পুরুষ সহকমবী িা অবেসা রে  হারত্ ধবষবত্ হওয়া না ী 
অবেসা  িা নসনযরে  লপশ্ািত্ োবয়রত্ব  মরধযই পরড়। 
. 
সাবিনা   যাংরিল একিা  এক বমশ্রন  োবয়ত্ব লপরলন। লসই বমশ্রনও এই সারজবন্ট লমজ  বেরলন । এই সারজবন্ট লমজ  আ  
একজন সারজবন্ট লমজ রক বনরয় সাবিনা   যাংরিল লক ধষবণ ক রত্ থারকন। 
. 
সাবিনা   যাংরিল বিবভন্ন সময় ত্া  কমান্ডা রে  (র্ারে  মরধয একজন মবহলা কমান্ডা ও বেরলন) ত্া  ধবষবত্ হিা  ঘটনা 
জানারল , ত্া া লকান পেরেপ না বনরয় সাবিনারক ঘটনা গুরলা লচরপ লর্রত্ িলরলন। এমনবক লকান লকান অবেসা  ত্াাঁরক এই 
ধষবরণ  ঘটনা বনরয় উত্যি ক ত্ । 
. 
সাবিনা   যাংরিল আরি আরি মানবসক ভারি লভরঙ্গ পড়রলন। একবেন বত্বন বসদ্ধাি বনরলন সামব ক িাবহনী লেরড় চরল র্ািা  - 
িযস অরনক হরয়রে আ  এই পাশ্বিক বনর্বাত্ন সহয ক া র্ারি না। বত্বন জীিন বনরয় হত্াশ্ হরয় পড়রলন । ধবষবত্ হিা  
েুঃসহ সৃ্মবত্ গুরলা ত্াাঁরক সা ােন ত্াড়া কর  লিড়ারত্ লািরলা। আত্মহত্যা  লচষ্টাও ক রলন করয়কিা ...... 
. 
লসৌবে আ রি অপ াধ ক া  কা রণ না ীরে  লো  া মা রল আরমব কা  বমবিয়ারত্ প্রবত্িারে  েড় উরঠ, মুসবলমরে  
তু্রলাধুরনা কর  লেওয়া হয়, না ীিােী া মায়া কান্না কাাঁরে, নাবিক-মুিমনা া হই চই শুরু কর  লেয় – মুসবলম া িিব , 
মধযরু্িীয়, মুসবলম া না ী স্বাধীনত্া  বির াধী ব্লা ব্লা ব্লা...  
. 
অথচ ত্ারে  বনরজরে  লেরশ্, ত্ারে  স্বরে  পসবচরম  আবমবরত্ই লর্ ভয়ািহ না ী বনর্বাত্ন হয় লস িযাপার  ত্া া চুপ। লকাথায় 
ত্ারে  মানিাবধকা , মত্ প্রকারশ্  অবধকা , লকাথায় না ী স্বাধীনত্া ? 
. 
#িািলস্ট্যান্ডািব  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1?source=feed_text&story_id=250091305427257
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ত্থযসূত্রঃ 

 

১) http://www.npr.org/2013/03/20/174756788/off-the-battlefield-military-women-face-risks-from-male-troops 
 
২)http://www.protectourdefenders.com/factsheet/ 
৩) http://www.globalresearch.ca/sexual-assault-against-women-in-the-us-armed-forces/5374784 
  
===================================== 
উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি  
লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লরি  আবটবরকরল  বলঙ্কঃ http://lostmodesty.blogspot.com/2015/06/blog-post_17.html 
প্রিরন্ধ  কবপ াইট © লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 
পুনঃপ্রকাশ্, লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি অনুরমাবেত্  

http://www.npr.org/2013/03/20/174756788/off-the-battlefield-military-women-face-risks-from-male-troops
http://www.protectourdefenders.com/factsheet/
http://www.globalresearch.ca/sexual-assault-against-women-in-the-us-armed-forces/5374784
http://lostmodesty.blogspot.com/2015/06/blog-post_17.html
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৪০  
মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) বক সিান জরম না ী  ভূবমকা  িযাপার  অজ্ঞ বেরলন?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন: কু আরন িা  িা  উরল্লখ হরয়রে পুরুরষ  বনিবত্ িীর্ব লথরক সিারন  জম হয় (Quran 86:5-6, 76:2, 
23:13-14, 53:45-46, 80:19, 2:223) ! বকন্তু স্ত্রী  বিম্বাণু  লর্ ভুবমকা লস িযাপার  বকেুই িলা হয়বন! এটা বক 
মুহাম্মারে  (ملسو هيلع هللا ىلص) অজ্ঞত্া োড়া অনয বকেু হরত্ পার ? [নাউরু্বিল্লাহ, নাসত্ািবেরুল্লাহ] 
. 
#উি ঃ আল কু আরন িলা হরয়রেঃ 

نَسانَ  َخلَْقنَا إِنَّا بَِصيًرا َسِميعًا فََجعَْلنَاهُ  نَّْبتَِليهِ  أَْمَشاج   نُّْطفَة   ِمن اْْلِ  
অথবঃ আবম মানুষরক সৃবষ্ট কর বে সংবমবশ্রত্ শুিবিনু্দ লথরক, ত্ারক আবম প ীো ক ি এইজনয ত্ারক কর বে শ্রিণ ও 
েৃবষ্টশ্বিসম্পন্ন। 
(কু আন, োহ (ইনসান) ৭৬:২) 
. 
উপর   আয়ারত্   أَْمَشاج   نُّْطفَة  িা “সংবমবশ্রত্ শুিবিনু্দ” ো া কী লিাোরনা হরয়রে? প্রাচীন ত্ােবস কা ক া বকভারি কু আরন  
এই আ বি িুেরত্ন? ত্াাঁ া বক এই আয়ারত্  লেরত্র এটা িুেরত্ন লর্ - মানিসৃবষ্টরত্ না ী  বিম্বাণু  লকান ভূবমকাই লনই 
লর্মনবট অবভরর্ািকা ী া োবি কর  থারক? চলুন লেবখ। 
. 
ইমাম ত্ািা ী( ) কু আরন  সি লথরক প্রাচীন ত্ােবস কা করে  একজন। 
সু া োহর   ৭৬নং আয়ারত্  ত্ােবসর  ইমাম ত্ািা ী( ) িরলনঃ আল্লাহ মানুষরক এমন অিস্থায় সৃবষ্ট কর রেন লর্ ত্া  
বনকৃষ্টত্া ও েুিবলত্া  কা রণ লস উরল্লখরর্ািয বকেুই বেল না। বত্বন ত্ারক পুরুষ ও না ী  বমবলত্ শুরি  মাধযরম সৃবষ্ট কর রেন 
এিং বিবভন্ন অিস্থায় পব িবত্বত্ ক া  প  ত্ারক িত্বমান রূপ ও আকৃবত্ োন কর রেন। 
(ত্ািা ী ২৪/৮৯) 
[সূত্রঃ ত্ােবস  ইিন কাবস (হুসাইন আল মাোনী প্রকাশ্নী, মাচব ২০১৪ সংস্ক ণ), ৮ম খণ্ড, সু া োহ (ইনসান) এ  ২নং 
আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা ৬৮৫] 

এখারন ন  ও না ী  বমশ্র িীর্ব লিাোরনা হরয়রে। অথবাৎ মানুরষ  সৃবষ্ট পুরুষ ও না ী  েু’বট আলাো িীর্ব ো া হয়বন {অথবাৎ 
আলাো আলাোভারি ২বট িীর্ব লথরক হয়বন}। ি ং েু’বট িীর্ব সংবমবশ্রত্ হরয় র্খন একবট হরয় বিরয়রে, ত্খন লস সংবমবশ্রত্ িীর্ব 
লথরক মানুরষ  সৃবষ্ট হরয়রে।এবটই অবধকাংশ্ ত্ােবস কা রক  মত্। 
[িািভী, কু তু্িী, ইিন কাবস ,োত্হুল কাবে ] 
[সূত্রঃ কু আনুল কা ীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস ), ি.আিু িক  জাকাব য়া, ২য় খণ্ড, সু া োহর   ২নং আয়ারত্  
ত্ােবস , পৃষ্ঠা ২৭৩৭-২৭৩৮] 
  
এখারন আম া লিশ্ করয়কজন প্রাচীন ত্ােবস কা রক  মত্ামত্ লেখলাম। ত্াাঁ া সকরলই এই আয়ারত্   أَْمَشاج   نُّْطفَة  িা 
“সংবমবশ্রত্ শুিবিনু্দ” ো া এটা িুেরত্ন লর্ পুরুষ ও না ী  উভরয়  ভূবমকা  ো া মানিসৃবষ্ট  সূচনা হয়। অবভরর্ািকা ী া 
এব স্ট্ল, িযারলরন  অবভমত্ ও প্রাচীন ভা ত্ীয় ভ্রূণবিেযা  কথা উরল্লখ কর ন এিং িরলন লর্ কু আরন মানিসৃবষ্টরত্ না ী  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=251131988656522
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=251131988656522
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বিম্বাণু  ভূবমকা উরল্লখ ক া হয়বন। অথচ আম া লেখবে লর্ কু আরন  প্রাচীন ত্ােবস কা ক া লমারটও প্রাচীন ভ্রূণবিেযা  ভুল 
ত্ত্ত্বগুরলা  নযায় না ী  ভুবমকা  ত্থা বিম্বাণু  কথা অস্বীকা  কর নবন। 

. 

নুত্ো ( ٌنُْطفَة) অথব আম া বিখযাত্ সি অযা াবিক টু ইংবলশ্ বিকশ্নাব রত্ খুাঁজরল প্রধাণত্ েু’বট অথব পারিা। লসগুরলা হরলা- 
‘Drop of fluid of parents’ এিং ‘Sperma (seed) of man and of a woman’। অথবাৎ, পাবন  লোাঁটা র্া বপত্া-মাত্া 
লথরক বনিবত্ হয় িা পুরুষ অথিা না ী  িীজ। িীজ এ  নিবশ্ষ্টয িাে উৎপােন ক া। ত্াই পুরুষ কই। সুত্ াং, নুত্ো শ্ব্দ 
বেরয় স্পষ্ট লিাো র্ারচ্ছ লর্, এই শ্ব্দ বেরয় পুরুষ এিং না ী  র্থািরম শুিাণু ও বিম্বাণুরক িুোরনা হরয়রে। সুত্ াং ‘কু আরন 
শুধু শুিাণু  কথা িলা হরয়রে বকন্তু বিম্বাণু  কথা লনই।’ - এই অবভরর্াি ভুল।” 

 
অবভরর্ািকা ী া োবি কর ন মানিসৃবষ্টরত্ স্ত্রী  বিম্বাণু  ভুবমকা  িযাপার  নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক অজ্ঞ বেরলন। আম া িলি—
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) অজ্ঞ বেরলন না, ি ং অবভরর্ািকা ী াই অজ্ঞ। 
. 
মুসাোে ( ) ......... উরম্ম সালামা ( া) লথরক িবণবত্ লর্, উরম্ম সুলায়ম ( া) িলরলন, ইয়া  াসূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص)! আল্লাহ সত্য প্রকাশ্ 
ক রত্ লিারিাধ কর ন না । লমরয়রে  স্বেরোষ হরল বক ত্ারে  উপ  লিাসল ে র্ হরি ? বত্বন িলরলন, হযাাঁ। র্খন লস িীর্ব 
লেখরত্ পা রি। 
এ কথা শুরন উরম্ম সালামা ( া) হাসরলন এিং িলরলন, লমরয়রে  বক স্বেরোষ হয় ?  
ত্খন  াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, ত্া না হরল সিান ত্া  সেৃশ্ হয় বকভারি। 
[সহীহ িুখা ী, অধযায়: নিী ও  াসুলিন | অনুরচ্ছে: আেম (আ) ও ত্াাঁ  সিানাবে  সৃবষ্ট; হাবেস : ৩৩২৮] 
আর কবট িণবণায় আরে,  াসূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ (ত্া না হরল) ত্াাঁ  সিান ত্াাঁ  আকৃবত্ পায় বকরূরপ? [সহীহ িুখা ী,অধযায়: 
ইলম | অনুরচ্ছে: ‘ইলম বশ্ো ক রত্ লিারিাধ ক া’; হাবেস : ১৩০]  
. 
আরলাচয হাবেসগুরলারত্ আম া লেখবে লর্ নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) অত্যি সুস্পষ্টভারি মানিবশ্শু  জরম  িযাপার  না ী  ভূবমকা  কথা 
িলরেন। 
  
এোড়া কু আরন আর া বিবভন্ন জায়িায় মানিসৃবষ্ট  প্রবিয়া আরলাচনা ক া হরয়রে এিং শুরি  কথা উরল্লখ ক া হরয়রে। ত্রি 
লসসি জায়িায় বিম্বাণু  কথা স াসব  না এরলও লমারটও বিম্বাণু  কথা অস্বীকা  ক া হয়বন। “বচবন লথরক স িত্ নত্ব  হয়”—
এই কথা িলা  অথব এই নয় লর্ স িত্ নত্ব রত্ পাবন  ভূবমকা অস্বীকা  ক া হরচ্ছ। 

 

[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকা ঃ আশ্ ােুল আলে সাবকে; ললখকঃ ‘অযাবন্টরিাট’ ] 
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৪১ 
নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৪ – অপ্রমাণয নাবিকত্া  
-আবসে আেনান 

 

১. 
নন-প্রযাকবটবসং ইহুবে পব িার  জম লনওয়া হারঙ্গব য়ান-অযারমব কান পবলমযাথ জন ভন বনউমযান বেরলন একজন অযািনবস্ট্ক। 
বকন্তু পযানবিরয়বটক কযাোর  ভুিরত্ থাকা ভন বনউমযান মৃতু্য  বকেুবেন আরি বসদ্ধাি লনন একজন কযাথবলক পাবদ্ররক লিরক 
বিস্ট্ান ধমব গ্রহন ক া । স্বাভাবিকভারিই ভন বনউমযারন  বসদ্ধাি ত্া  পব িা  ও িনু্ধরে  অিাক কর । আজীিন লাবলত্ 
অরজ্ঞয়িােরক িাে বেরয় বিশ্বাসরক গ্রহন ক া  কা ন সম্পরকব ত্া  কারে জানরত্ চাওয়া হরল ভন বনউমযান জিাি লেন – 
Pascal had a point [“পযাসরকরল  কথায় রু্বি বেল।“]  
. 
ভন বনউমযান এখারন ে াসী িবণত্বিে, োশ্ববনক এিং পোথববিজ্ঞানী লব্লইর্ পযাসকারল  বিখযাত্ “িাবজ ” কথা িলরেন। 
Pascal’s Wager নারম খযাত্ এই রু্বি  মূল িিিয হল-  
. 
লর্রহতু্ লকান নিজ্ঞাবনক প ীো  মাধযরম স্রষ্টা  অবিত্ব বকংিা অনবিত্ব বনবিত্ ভারি প্রমান ক া সম্ভি না, ত্াই স্রষ্টায় বিশ্বারস  
লেরত্র প্রবত্বট মানুষ এক অরথব একবট িাবজরত্ অংশ্গ্রহন কর । লকউ লিরে লনরি স্রষ্টা আরেন। লকউ লিরে লনরি স্রষ্টা লনই। 
িাবণবত্ক ভারি এরেরত্র লর্রকান মানুরষ  সবঠক িা ভুল হিা  সম্ভািনা হল ১/২।  
. 
িযাপা টা অরনকটা করয়ন বেরয় টস ক া  মরত্া। লহি িা লটইলস (আম া বিরকট লখলা  সময় িলত্াম “শ্াপলা” আ  
“েলমূল”) আপবন করয়রন  লর্রকান একবট বেক লিরে লনরিন। আপনা  লজত্া  সম্ভািনা থাকরি ১/২।  
এখন লেখা র্াক সম্ভািয এই েুবট েলােরল  লেরত্র লাভ ও েবত্ বক  কম -  
. 
স্রষ্টা আরেনঃ বিশ্বাসী া েুবনয়ারত্ স্রষ্টা  আরেশ্-বনরষধ লমরন চলা  কা রন অরনক বকেু লথরক িবিত্ হরি। অথবাৎ ত্ারে  বকেু 
পব মাণ আনন্দ, বিরনােন এিং সুখ পব ত্যাি বেরত্ হরি। এটারক আম া েবত্ বহরসরি ধ রিা। ত্রি লর্রহতু্ আম া জাবন 
েুবনয়া  জীিন সীবমত্। ত্াই বিশ্বাসীরে  এই েবত্ হরি সীবমত্। আ  এই সীবমত্ েবত্  পব িরত্ব বিশ্বাসী  মৃতু্য  প  পারি 
অসীম সময় ধর  পু স্কা । লর্রহতু্ আবখ ারত্  জীিন অসীম।  
অনযবেরক অবিশ্বাসী েুবনয়ারত্ স্রষ্টা  িাধাবনরষধ না লমরন ইরচ্ছমরত্া লর্রকান বকেু ক া  কা রন সীবমত্ পব মাণ লাভ পারি। 

বকন্তু মৃতু্য  প  ত্ারক অসীম সময় ধর  শ্াবি লভাি ক রত্ হরি।  
. 
অথবাৎ র্বে স্রষ্টা থারকন, ত্াহরল সীবমত্ েবত্  বিবনমরয় বিশ্বাসী পারি অসীম লাভ। আ  সীবমত্ লারভ  বিবনমরয় অবিশ্বাসী 
পারি অসীম েবত্।  
স্রষ্টা লনইঃ লর্রহতু্ মৃতু্য  প  আ  লকান বকেু লনই এিং েুবনয়া  জীিনই সি ত্াই আরেশ্-বনরষধ লমরন চলা  কা রন 
বিশ্বাসীরে  েুবনয়া  সীবমত্ জীিরন সীবমত্ পব মাণ েবত্ হরি। আ  িাধাবনরষধ না লমরন ইরচ্ছমরত্া লর্রকান বকেু ক া  
কা রন েুবনয়া  জীিরন অবিশ্বাসী া সীবমত্ পব মাণ লাভ ক রি।  
. 
সুত্ াং একজন বিশ্বাসী  জনয এই িাবজরত্ সম্ভািয েলােরল  লসট েুরটা – (সীবমত্ সময় জুরড় েবত্, ত্া প  অসীম সময় 
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জুরড় পু স্কা ) অথিা (সীবমত্ সময় জুরড় েবত্, ত্া প  শুনযত্া)।  
. 
একজন অবিশ্বাসী  জনযও সম্ভািয েলােল েুরটা – (সীবমত্ সময় জুরড় লাভ, ত্া প  অসীম সময় জুরড় শ্াবি) অথিা (সীবমত্ 
সময় জুরড় লাভ, ত্া প  শুনযত্া)।  
. 
সুত্ াং র্বে স্রষ্টা না থারক ত্াহরল বিশ্বাসী এিং অবিশ্বাসী েুজরন  জনযই মৃতু্য  প  েলােল এক। শুনযত্া। বকন্তু র্বে স্রষ্টা 
থারকন ত্াহরল বিশ্বাসী  পু স্কা  অসীম, অনযবেরক অবিশ্বাসী  শ্াবি অসীম। ত্াই িাবজ িা করয়ন টরস  সময় একজন িুবদ্ধমান 
মানুষ িুেরত্ পা রি ত্ারক মূলত্ বসদ্ধাি বনরত্ হরচ্ছ সীবমত্ আ  অসীরম  মরধয।  
. 
পযাসরকরল  িিিয হল সীবমত্ লারভ  সম্ভািনা  জনয অসীম সময়জুরড় শ্াবি  েুাঁবক লনওয়া অরর্ৌবিক। এ কা রন সম্ভািয 
েলােরল  বিরিচনায় িাবণবত্ক ও লর্ৌবিকভারি “স্রষ্টা আরেন” এই অিস্থান লনওয়াই অবধকত্  বন াপে।  
. 
পযাসরকরল  প্রায় ৬০০ িে  আরি মুসবলম কালামশ্াস্ত্রবিে বজয়াউবেন আবু্দল মাবলক আল-জুয়াইবন একই ধ রন  রু্বি  
িযিহা  কর বেরলন। 
. 
এোড়া আমারে  লেরশ্  িঃ মুহাম্মাে শ্হীেুল্লাহ  লেরত্র একবট প্রবসদ্ধ ঘটনা  কথা লশ্ানা র্ায় লর্খারন মূলত্ এই রু্বি ই 
একবট িযিহৃত্ হরয়রে। 
.  
একজন নাবিক িঃ মুহাম্মাে শ্হীেুল্লাহরক প্রশ্ন ক রলাঃ আপবন লর্ অরত্া ধমব-কমব কর ন এরত্া বিবধবনরষধ মারনন। র্বে ম া  
প  লেরখন আল্লাহ নাই, ত্াহরল লকমন হরি? এসিই বক ত্াহরল লস না? 
. 
িঃ মুহাম্মাে শ্হীেুল্লাহ জিারি িলরলনঃ র্বে তু্বম ম া  প  লেরখা আল্লাহ আরেন ত্াহরল লত্ামা  র্া হরি ত্া  তু্লনায় আমা  
লস বকেু না।  
. 
ত্াই পযানবিরয়বটক কযাোর  আিাি হরয় মৃতু্য  জনয অরপো ত্ ভন বনউমযান বঠক লকান অিস্থান লথরক িরলবেরলন – 
Pascal had a point - ত্া লিাধিময। একজন মৃতু্যপথর্াত্রী ল ািীরক একবট ওষুরধ  কথা িলা হরলা লর্টা লখরল ৫০% 
সম্ভািনা হল মা া র্ািা  আ  ৫০% সম্ভািনা হল সমূ্পণবভারি আর ািয লারভ । এরেরত্র ওষুধবট লখরল ল ািীবট  হা ারনা বকেু 
থারক না বকন্তু পািা  সি বকেুই থারক। এই সহজ সমীক ণ ভন বনউমযারন  বমস ক া  কথা না।  
. 
পযাসরকরল  িাবজ স্রষ্টা  অবিরত্ব  পরে রু্বি না। ত্রি বনঃসরন্দরহ নাবিক া বিশ্বাসীরে  অিস্থানরক অরর্ৌবিক িরল লর্ োবি 
কর  ত্া  বিরুরদ্ধ সহজরিাধয এিং শ্বিশ্ালী জিাি। আ  একই সারথ নাবিকত্া  অিস্থারন  লর্ৌবিকত্া  িযাপার ও একবট 
িড় প্রশ্নরিাধক বচহ্ন। 

২. 
১৯৫৩ সারল Look মযািাবর্রন  একবট সাোৎকার  বিখযাত্ নাবিক িািবান্ড  ারসলরক প্রশ্ন ক া হরয়বেল – বঠক বক ধ রন  
প্রমান লপরল আপবন বিশ্বাস ক রিন স্রষ্টা আরেন?  
. 
জিারি  ারসল িরলবেলঃ র্বে আবম আকাশ্ লথরক স্রষ্টা  িারয়বি কন্ঠ শুনরত্ পাই, আ  র্বে এই কন্ঠ আিামী ২৪ ঘন্টায় আমা  
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সারথ বক বক ঘটরি ত্া হুিহু ভবিষযৎিাণী ক রত্ পার । ত্াহরল আবম বিশ্বাস ক রিা স্রষ্টা আরেন।  
. 
িলািাহুলয আবিক িা নাবিক লকউই বিশ্বাস কর  না লর্ প্রবত্বট িযবি  সারথ স্রষ্টা এই ভারি করথাপকথন ক রিন এিং স্বীয় 
অবিরত্ব  প্রমান লেরিন।  
. 
 াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص র্খন মো  মুশ্ব করে  কারে ত্াওবহরে  োওয়াত্ বেবচ্ছরলন ত্খরনা ত্ারে  অরনরকই  ারসরল  মরত্াই োবি 
কর বেল।  
. 
“লকন একজন লের শ্ত্া আমারে  লচারখ  সামরন আসমান লথরক লনরম আরস না?” “লকন আমারে  লচারখ  সামরন আসমান 
লথরক একবট বকত্াি লনরম আরস না?” “লকন লত্ামা   ি আসমান লথরক একবট বসাঁবড় নাবমরয় লেন না, আ  তু্বম লসই বসাঁবড় 
বেরয় আসমারন উরঠ র্াও না?” ইত্যাবে ইত্যাবে।  
. 
ত্রি এটা অবিশ্বাসীরে  অিস্থারন  িযাপার  একটা ধা ণা লেয়। র্বেও অরনক বকেুই ত্া া চােুস প্রমান োড়াই বিশ্বাস কর , 
বকন্তু স্রষ্টা  লেরত্র ত্া া চােুস প্রমান চায়। বম াকল িা লক ামত্পূণব ঘটনা লেখরত্ চায়। এরেরত্র আর া একবট কথাও িলা 
র্ায়। র্বে নাবিক া স্রষ্টা  অবিরত্ব বিশ্বারস  লেরত্র এরত্া লমাটা োরি  প্রমান োবি কর , ত্াহরল ইনসাে হল স্রষ্টা  অনবিরত্ব  
িযাপার   ত্ারে  োবি প্রমান ক া  জনয ত্া া একই ধ রন  লমাটা োরি  লকান প্রমান উপস্থাপন আিশ্যক। র্বেও অবত্ সুে 
োরি  লকান ইবত্িাচক প্রমানও (Positive proof) নাবিক া আরজা উপস্থাপন ক রত্ পার  বন। 

৩. 

ভন বনউমযান এিং  ারসরল  এ েুরটা ঘটনা লথরক মূলত্ র্া প্রমান হয় ত্া হল লশ্ষ পর্বি স্রষ্টা  িযাপার  অিস্থান - লসটা 
আবিকত্া লহাক িা নাবিকত্া লহাক – একটা োশ্ববনক িা েশ্বনিত্ অিস্থান। এটা লকান নিজ্ঞাবনক অিস্থান না। কা ন আমারে  
বিজ্ঞান বেরয় স্রষ্টা  অবিত্ব বকংিা অনবিত্ব প্রমান ক া সম্ভি না। একজন মানুষ এই েুরটা অিস্থারন  লকানবট গ্রহন ক রে লসটা 
লথরক িুবদ্ধমিা িা জ্ঞান সম্পরকবও (পাবথবি বিচার ) লকান ধা ণা ক া র্ায় না।  
. 
ভন বনউমযান, বকংিা পযাসরকল বনবিত্ ভারিই অবশ্বেত্, মূখব িযবি বেরলন না। ত্া া রু্বি, বিজ্ঞান িুেরত্ন না এমন োবি 
ক া  বচিা ক াটাও হাসযক । অনযবেরক মযাথরমবটবশ্য়ান এিং োশ্ববনক  ারসলরকও পাবথবি বিচার   মূখব আহাম্মক িলা র্ায় 
না।  
. 
স্রষ্টায় বিশ্বাস ও ত্াাঁ  আনুিরত্য  িযাপার  লশ্ষ পর্বি প্রবত্বট মানুষরক বসদ্ধাি বনরত্ হয় বনজ বিচা , বিরিচনা ও লিাধিুবদ্ধ  
আরলারক। আ  আধুবনক বমবলটযান্ট িা বনউ অযাইবথস্ট্ া র্রত্াই বচৎকা  লচচারমবচ করুক না লকন বিজ্ঞান এই লেরত্র লকান 
বসদ্ধাি বেরত্ সেম না। সুত্ াং র্া াই শুধুমাত্র বিজ্ঞারন  উপ  বভবি কর  আবিকত্া বকংিা নাবিকত্ারক সবঠক প্রমান ক রত্ 
চান ত্া া েুইেলই একবট লমৌবলক ভুল কর ন। বিজ্ঞান শুধু বকেু পর্বরিেণরক আপনা  সামরন তু্রল ধ রত্ পার  র্া স্রষ্টা  
অবিত্ব বকংিা অনবিরত্ব  প্ররশ্ন  িযাপার  বনউিাল িা বন রপে। আবিক আ  নাবিক া এই পর্বরিেনগুরলারক বনজ অিস্থারন  
পরে িযিহা  কর । বকন্তু ত্া া লর্ উপসংহা  উপস্থাপন কর  ত্া ত্ারে  বনজ বনজ িযাখযা; বিজ্ঞান না।  
. 
নাবিক া এই ভুলটা অরনক সময়ই ইচ্ছাকৃত্ভারিই কর , কা ন েশ্বরন  বেক লথরক নাবিকত্া  োবি প্রমারন  লেরত্র লকান 
ইবত্িাচক প্রমান িা রু্বি উপস্থাপন ক রত্ েশ্রক  প  েশ্ক ধর  ত্া া িযথব হরয়রে। ত্াই ত্ারে  জনয বিজ্ঞানরক ঢাল 
বহরসরি িযিহা  ক া, বিজ্ঞানমনস্কত্া  ভান ক াটাই লাভজনক।  
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. 
আ  আবিকরে  একটা িড় অংশ্ একই ভুল কর  নাবিকরে  এই আপাত্ বিজ্ঞানমনস্কত্া  প্রবত্বিয়া বহরসরি। নাবিকরে  
জিাি লেয়া  জনয বিজ্ঞান িযিহা  ক া লথরক শুরু হরলও অরনরকই এই অিস্থারন চরল র্ান লর্খারন ত্া া বিশ্বাসরক বিজ্ঞান 
বেরয় িযাখযা ক া লচষ্টা কর ন। আ  এবটও বিশ্বাস এিং রু্বি – উভয় েৃবষ্টরকান লথরকই ভুল। 

৪. 

ত্াহরল উপায় বক? এই বিত্রকব  মীমাংসা হরি বক কর ?  
একজন মুসবলম আপনারক িলরি এ  মীমাংসা হরি মৃতু্য  প ।  
. 
“...অনি  আমা ই বেরক লত্ামারে  প্রত্যািত্বন; ত্খন আবম লত্ামারে  মরধয োয়সালা কর  লেি লর্ বিষরয় লত্াম া মত্রভে 
ক ে” [আরল ইম ান, ৫৫] 
. 
বকন্তু একজন নাবিক বক িলরি? িািবান্ড  ারসল বকংিা মো  কু াইশ্ া লর্ করম  বম াকল োবি কর রে লসগুরলা  অিত্বমারন 
নাবিকত্া  েৃবষ্টরকান লথরক লেখরল, শুধু একবট বজবনসই এ বিত্রকব  মীমাংসা ক রত্ পার । আ  ত্া হল মৃতু্য প িত্বী 
অবভজ্ঞত্া  মাধযরম প্রমান, র্ারক অরনরক এস্কযারটালবজকাল লভব বেরকশ্ান (Eschatological Verification) িরল থারকন। 
. 
লসরেরত্র র্বে মৃতু্য প িত্বী সম্ভািনা হয়ঃ  
১) স্রষ্টা ত্থা প কাল/আবখ াত্ এিং  
২) লকান লচত্না, লকান বকেু  অবিত্ব না থাকা; শুনযত্া (Oblivion), 
. 
ত্াহরল র্বে #১ সত্য হয় ত্াহরল বিশ্বাসী া সবঠক প্রমাবণত্ হরি। আ  র্বে #২ সত্য হয় ত্াহরল নাবিক া সবঠক প্রমাবণত্ 
হরি।  
. 
মজা  িযাপা টা হল র্বে সম্ভািয েলােল এই েুরটাই হয় ত্াহরল আম া বনবিত্ ভারি র্া িলরত্ পাব  ত্া হলঃ 
. 
১) বিশ্বাসী া র্বে ভুলও হয় ত্িুও ত্া া কখরনাই জানরত্ পা রি না লর্ ত্া া ভুল। 

২) নাবিক া র্বে বঠকও হয় ত্িুও ত্া া কখরনাই জানরত্ পা রি না লর্ ত্া া বঠক। [১] 
. 
সুত্ াং বিজ্ঞারন  বেক লথরক এিং েশ্বরন  বেক লথরক নাবিকত্ারক প্রমান ক া অথিা লভব োই ক া অসম্ভি। আমারে  
লেশ্ীয় অবধকাংশ্ নাবিক - র্া া মুিমনা জাত্ীয় ব্লি, আ জ আলী মাত্ব্ব -হুমায়ুন আজারে  িই পরড় এিং িবকে-িাউস-
হযাব সরে  িই/বভবিও লথরক ধ ািাাঁধা রু্বি মুখস্থ কর  বিজ্ঞানমনস্কত্া  ভান কর , িুবদ্ধিৃবিক ও লর্ৌবিক লশ্রষ্ঠরত্ব  োবি কর , 
লিারম  মরত্া িালািাবল, আ  লবজকাল েযালাবস  ভঙু্গ  প্রাসাে িানারনা আ  লিবশ্ লথরক লিবশ্ হরল বলঙু্গইবস্ট্ক পযা ািে 
আওড়ারনারক ইসলারম  “মুরখাশ্ উরমাচন” জাত্ীয় বকেু একটা মরন কর  - এই সত্যটা ত্া া হয়রত্া ধ রত্ পা রি না। লর্রহতু্ 
অযাকচুয়াবল বচিা ক া  চাইরত্ িালািাবল, সিা  বসকত্া এিং লর্রকান মূরলয ত্রকব লজত্াই ত্ারে  মূল আগ্রহ।  
. 
ত্িুও নাবিকত্া  েৃবষ্টরকান লথরকই এরত্াশ্ত্ িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই আ  বিজ্ঞানমনস্কত্া  ভান ক া  প , বেন লশ্রষ একজন 
নাবিক লশ্ষপর্বি কখরনাই ত্া  বিশ্বারস  সত্যত্া  িযাপার  বনবিত্ হরত্ পা রি না - এটা জানাটা আির্ব  করম  তৃ্বপ্তোয়ক। 
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১। র্বে মৃতু্য  প  লকান বকেুই না থারক, লকান লচত্না  (consciousness) অবিত্ব না থারক, লকান সত্ত্বা  অবিত্ব না থারক, লকান বকেু না 
থারক ত্াহরল আবিক িা নাবিক - সিা  লশ্ষ মৃতু্যরত্ই। মৃতু্য  সারথ সারথ আমারে  অবিত্ব সমাপ্ত হরয় র্ারচ্ছ ।রর্রহতু্ মৃতু্য  প  লকউ 
বের  আসরত্ পা রে না, বকংিা মৃতু্য  প  কার া অবিত্ব থাকরে না ত্াই মৃতু্য  মাধযরম বক বসদ্ধাি পাওয়া র্ারচ্ছ লসটা জানা র্ারচ্ছ না। 
র্াচাইও ক া র্ারচ্ছ না।  
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৪২ 
নাবিকরে  লভবিিাবজ  সাত্কাহন – ২১ [বিিত্বনিাে] 
-আব ে আজাে 
 

আমারে  আড্ডাবট  কথারত্া আরিই িরলবে। সাপ্তাবহক আড্ডা। বশ্োমূলক িরট। এরকক সপ্তারহ এরকক টবপরক  উপ  
আরলাচনা চরল। 
আবম আ  সাবজে মািব রি  নামাজ পরড় এগুবচ্ছলাম। উরেশ্য- আড্ডাস্থল। আজ আড্ডা হরচ্ছ লসন্ট্রাল মসবজরে  লপেরন। অই 
বেকটায় একটা মাোব  সাইরজ  িট িাে আরে। িটত্লারত্ই আজ আস  িসা  কথা। 
. 
খাবনকটা েূ  লথরক লেখলাম আড্ডাস্থরল লিশ্ অরনকজরন  উপবস্থবত্। লকউ একজন লর্ন োাঁবড়রয় হাত্ লনাঁরড় লনাঁরড় কথা 
িলরে।  
ত্ারক লেরখ শ্ামসু   াহমারন  কবিত্া  েুবট লাইন মরন পরড় লিরলা- 
. 
'স্বাধীনত্া তু্বম- 
িরট  োয়ায় ত্রুণ লমধািী বশ্োথবী  
শ্াবনত্ কথা  েলসাবন লািা সরত্জ ভাষণ।' 
. 
আড্ডাস্থরল লপৌঁরে লেবখ হুলসু্থল কান্ড। আরলাচনা ত্খন আ  আরলাচনায় লনই, িাড়ািাবড়রত্ রূপ লাভ কর রে। 
. 
োাঁবড়রয় হাত্ লনাঁরড় লর্ কথা িলবেরলা, লস হরলা রূপম। ঢাবি  বেরলাসবপ  ষু্টরিন্ট। এরথইজরম বিশ্বাসী। ত্া  মরত্, ধমব বকেু 
রূপকথা  িল্প নি বকেু নয়। লস ত্কব ক বেরলা হাসনারত্  সারথ। হাসনাত্ জাহাঙ্গী নি  বিশ্ববিেযালরয় এররারপালবজরত্ পরড়। 
. 
রূপরম  োবি- একমাত্র নাবিকত্াই স্বচ্চ, সৎ আ  বিজ্ঞানবভবিক কথা িরল। লকান পযাাঁচরিাচ লনই, লকান েুই নাম্বাব  লনই, লকান 
েিবিব  লনই। র্া িািি, র্া বিজ্ঞান সমথবন কর  - ত্াই নাবিকত্া। 
. 
লমাোকথা, নাবিকত্া মারন প্রমাবণত্ সত্য আ  স্বচ্চত্া  বেশ্া। 
হাসনারত্  োবি- ধমব হরলা বিশ্বারস  িযাপা । আ  বিশ্বারস  িযাপা  িরলই লর্ এরক এরকিার  'রূপকথা' িরল চাবলরয় বেরত্ 
হরি, ত্া লকরনা? 

ধমব ধরমব  জায়িায়, বিজ্ঞান বিজ্ঞারন  জায়িায়। ধরমব  সারথ বিজ্ঞারন  সামিসযত্া লেখারত্ বিরয় লস আলিাটব আইনষ্টাইন সহ 
িড় িড় বকেু বিজ্ঞানী আ  োশ্ববনকরে  মিিয লকাট ক রত্ লািরলা। 
. 
আবম বিরয় সাবকরি  পারশ্ িসলাম। ত্া  হারত্ িাোম বেরলা। একবট িাোম বেরল মুরখ বেলাম। 
. 
সাবজে িসরলা না। 
লস রূপরম  পারশ্ বিরয় ত্া  কাাঁরধ হাত্  াখরলা। িলরলা, 'এরত্া উরিজনা  বক আরে ল ?' 
. 
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-'উরিজনা হরি লকরনা?'- রূপম িলরলা। 
- 'লত্ারক লেরখই মরন হরচ্ছ অরনক ল রি আবেস। এযাবনবথং  ং?'  
হাসনাত্ িরল উঠরলা, 'উবন নাবিকত্ারক বিরেন্ড ক রত্ এসরেন। উনা  নাবিকত্া করত্া সাাঁধু ললরভরল , ত্া প্রমান ক া  
জনযই ভাষণ লেওয়া শুরু কর রেন।' 
. 
সাবজে হাসনাত্রক ধমক লেওয়া  সুর  িলরলা, 'তু্ই চুপ ক  িযাটা। লত্া  কারে জানরত্ লচরয়বে আবম?' 
. 
হাসনাত্রক সাবজরে  এইভারি োাঁবড় বেরত্ লেরখ আবম পুর া হাাঁ কর   ইলাম। হাসনাত্ সাবজরে  সিরচ বপ্রয় িনু্ধরে  
একজন।আ  এই রূপরম  সারথ সাবজরে  পব চয় ক'বেরন ? মরন হয় একিে  হরি। রূপরম  জনয ত্া  এরত্া ে ে বকরস ? 
মারে মারে সাবজরে  এসি িযাপা  আমা  এরত্া বিেঘুরট লারি লর্, ইরচ্ছ কর  ত্া  কারন  বনরচ েু চা টা লাবিরয় বেই। 
. 
সাবজরে  ধমক লখরয় লিচা া হাসনারত্  মনটা খা াপ হরয় লিরলা। হিা ই লত্া কথা। 
. 
সাবজে আিা  রূপমরক িলরলা, 'িল বক হরয়রে?' 
- 'আবম িলরত্ চাইবে ধমব হরলা লিাাঁজাবমলপূণব একটা বজবনস। লসই তু্লনায় নাবিকত্াই স্বচ্চ, সত্য আ  িািিত্াপূণব। লকান েুই 
নাম্বাব  ত্ারত্ লনই।' 
সাবজে িলরলা, 'ত্াই?' 

- 'হুম, Any doubt?' 
. 
সাবজে হাসরলা। হাসরত্ হাসরত্ লস এরস বমজিাহ'  পারশ্ িসরলা। রূপম িসরলা আমা  পারশ্। িটিারে  বনরচ  এই জায়িাটা 
লিালাকা  কর  িানারনা হরয়রে। সাবজে আ  রূপম এখন মুরখামুবখ িসা। 
. 
সাবজে িলরলা, 'িনু্ধ, তু্ই র্রত্াটা স্বচ্চ, সত্য আ  সত্ত্া  সাবটববেরকট লত্া  বিশ্বাসরক বেবচ্ছস, লসটা এরত্াটা স্বচ্চ, সত্য আ  
সৎ লমারটও নয়।' 
রূপম িলরলা, 'মারন? বক িলরত্ চাস তু্ই? নাবিক া ভূয়া িযাপার  বিশ্বাস কর ? েুই নাম্বাব  কর ?' 
- 'হুম। কর  লত্া িরটই। এটারক লজা  কর  বিশ্বাসও ক ায়।' 
- 'মারন?' 
সাবজে নরড়চরড় িসরলা। িলরলা, ' খুরল িলবে।' 
. 
এ পর  সাবজে িলরত্ শুরু ক রলা- 
. 
'বিজ্ঞানী া র্খন DNA আবিষ্কা  ক রলা, ত্খন লেখা লিরলা আমারে  শ্ ীর   প্রায় 96-98% DNA হরলা নন-রকাবিং, অথবাৎ, 
এ া লপ্রাবটরন লকানপ্রকা  ত্থয স ি াহ কর  না। 2-4% DNA োড়া িাবক সি DNA-ই নন-রকাবিং। এগুরলা  ত্খন নাম 
লেওয়া হরলা- Junk DNA । Junk শ্রব্দ  মারন লত্া জাবনস,ত্াইনা? Junk শ্রব্দ  অথব হরলা আিজবনা। অথবাৎ, এই 98% 
DNA'  লকান কাজ লনই িরল এগুরলারক 'িাতু্ল DNA' িা 'Junk DNA' িলা হরলা। 
. 
িযস, এটা আবিষ্কার   পর  বিিত্বনিােী নাবিক া লত্া খুশ্ীরত্ লম্ফেম্প শুরু কর  বেরলা। ত্া া েলাও কর  প্রচা  ক রত্ 
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লািরলা লর্, আমারে  শ্ ীর  লর্ 98% DNA আরে, লসগুরলা হরলা Junk, অথবাৎ, এরে  লকান কাজ লনই। এই 98% DNA 
িা উইরন  বিিত্বনিারে  পরে অরনক িড় প্রমান। ত্া া িলরত্ লািরলা- 'বমউরটশ্রন  মাধযরম এক প্রজাবত্ লথরক আর ক 
প্রজাবত্রত্ রূপািব ত্ হিা  সময় এই বিশ্াল সংখযক DNA আমারে  শ্ ীর   রয় লিরে।  
. 
র্বে লকান িুবদ্ধমান স্রষ্টা আমারে  সৃবষ্ট ক রত্া, ত্াহরল এই বিশ্াল পব মাণ অরকরজা, অপ্ররয়াজনীয় DNA বত্বন আমারে  
শ্ ীর   াখরত্ন না। বকন্তু লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বা  হাত্ োড়া, প্রকৃবত্  অন্ধ প্রবিয়ায় আম া অনয একবট প্রাণী লথরক বিিবত্বত্ 
হরয়বে িরলই এই বিশ্াল অপ্ররয়াজনীয়, অরকরজা DNA আমারে  শ্ ীর  এখরনা বিেযমান।' 
. 
বিিত্বনিােীরে  গুরু, বিখযাত্ বিিত্বনিােী জীি বিজ্ঞানী ব চািব িবকে লত্া এই Junk DNA লক বিিত্বনিারে  পরে িড়সড় 
প্রমাণ োবি কর  কর  একবট বিশ্াল সাইরজ  িইও বলরখ লেরলন। িইবট  নাম 'The Selfish Gene' । 
. 
বকন্তু বিজ্ঞান অই Junk DNA লত্ আ  িরস লনই। 
. 
িত্বমারন এবপরজরনবটরে  িরিষণা লথরক প্রমাণ পাওয়া র্ারচ্ছ লর্, এরত্াবেন লর্ DNA লক Junk িরল বিিত্বরন  পরে প্রমাণ 
িরল চাবলরয় লেওয়া হরয়বেরলা, ত্া  লকানবকেুই Junk নয়। আমারে  শ্ ীর  এগুরলা   রয়রে নানা কম িারয়ারকবমকযাল 
োংশ্ান। লর্গুরলারক নাবিক বিিত্বনিােী া এরত্াবেন অরকরজা, িাবত্ল,অপ্ররয়াজনীয় িরল বিিত্বরন  পরে িড়সড় প্রমাণ িরল 
লাবেরয়রে, সাম্প্রবত্ক িরিষণায় লিব রয় এরসরে- এসি DNA লমারটও অপ্ররয়াজনীয়, অরকরজা নয়। মানিরেরহ এরে   রয়রে 
নানান োংশ্ান। ত্া া িলরত্া, প্রকৃবত্  অন্ধ প্রবিয়ায় মানুষ অনয একবট প্রাণী লথরক বিিবত্বত্ হরয়রে িরলই এ কম 
অরকরজা,নন োংশ্নাল DNA শ্ ীর   রয় লিরে। র্বে লকান সৃবষ্টকত্বা বিরশ্ষভারি মানুষরক সৃবষ্ট ক রত্া, ত্াহরল এ কম 
অপ্ররয়াজনীয় বজবনস আমারে  শ্ ীর  থাকরত্া না। 
. 
বকন্তু এখন লেখা র্ারচ্ছ এসি DNA লমারটও নন-োংশ্নাল নয়। আমারে  শ্ ীর  এরে  অরনক কাজ  রয়রে। ত্াহরল 
বিিত্বনিােী া এখন বক িলরি? ত্া া লত্া িরলবেরলা 'অপ্ররয়াজনীয়' িরলই এগুরলা বিিত্বরন  পরে প্রমাণ। বকন্তু এগুরলা  
প্ররয়াজন র্খন জানা লিরলা, ত্খনও বক ত্া া একই কথা িলরি? িবকে বক ত্া  'The Selfish Gene' িইটা সংরশ্াধন 
ক রি? বিিত্বনিােী া বক ত্ারে  ভুল শুধর  বনরয় ভুরল  জনয েমা চাইরি? িল লোি, এইটা বক েুই নাম্বাব  না?' 
. 
সাবজে থামরলা। রূপম িলরলা, 'বিজ্ঞারন  অগ্রবিরত্ এ কম েু একবট ধা ণা পাটারত্ই পার । এটা বক বচবটং ক া হয়?' 
. 
সাবজে িলরলা, 'না। বকন্তু বিজ্ঞান লকান িযাপার  োইনাল বকেু জানারনা  আরিই ত্ারক লকান বনবেবষ্ট বকেু একটা  পরে প্রমাণ 
িরল চাবলরয় লেওয়া, প্রবত্পেরক এটা বেরয় একহাত্ লনওয়া এিং এটা  পরে বকত্ািাবে বলরখ লেলাটা বচবটং এিং নাবিক া 
ত্াই কর ।' 
. 
সাবজে িলরলা, শুধু Junk DNA নয়। আমারে  শ্ ীর  লর্ এরপবন্ডে আরে, লসটা বনরয়ও করত্া কাবহনী ত্া া কর রে। ত্া া 
িরলরে, এরপবন্ডে হরলা আমারে  শ্ ীর  অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ। আমারে  শ্ ীর  এটা  লকান কাজ লনই। র্বে লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বা 
আমারে  সৃবষ্ট ক রত্া, ত্াহরল এরপবন্ডরে  মরত্া অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ আমারে  শ্ ীর   াখরত্া না। আম া বশ্ম্পািী জাত্ীয় 
একপ্রকা  এপ লথরক প্রকৃবত্  অন্ধ প্রবিয়ায় বিিবত্বত্ িরলই এ কম অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ আমারে  শ্ ীর   রয় লিরে।এটা  
লকান কাজ লনই। 
. 
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এটারক ত্া া বিিত্বরন  পরে প্রমাণ িরল চাবলরয় বেরত্া। 
. 
বকন্তু সাম্প্রবত্ক িরিষণা লথরক জানা লিরে লর্, এরপবন্ডে লমারটও লকান অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ নয়। আমারে  শ্ ীর  র্ারত্ ল াি 
জীিাণু, ভাই াস ইত্যাবে প্ররিশ্ ক রত্ না পার , ত্া  জনয লর্ বটসুযটা অত্যি গুরুত্বপূণব ভূবমকা  ারখ, লসটা  নাম বলম্ফ বটসুয। 
এই বটসুয আমারে  শ্ ীর  অরনকটা নসবনক ত্থা প্রহ ী  মরত্া কাজ কর । আ , আমারে  িৃহেরয  মুরখ প্রচু  বলম্ফ বটসুয 
ধা ণকা ী লর্ অঙ্গবট আরে, ত্া  নাম এরপবন্ডে। 
লর্ এরপবন্ডেরক একসময় 'অরকরজা' ভািা হরত্া, বিজ্ঞান এখন ত্া  অরনক োংশ্ারন  কথা আমারে  জানারচ্ছ।বিিত্বনিােী া 
বক আমারে  এ িযাপার  লকানবকেু নসীহত্ ক রত্ পার ? এখরনা বক িলরি এরপবন্ডে অরকরজা? বিিত্বরন  পরে প্রমাণ?' 
. 
রূপম চুপ কর  আরে। সাবজে িলরলা, এরত্া লিরলা মাত্র েুবট ঘটনা। তু্ই বক বমবসং বলরঙ্ক  িযাপার  জাবনস রূপম?' 
. 
আমা  পাশ্ লথরক  াবকি িরল উঠরলা, 'বমবসং বলঙ্ক আিা  বক বজবনস?' 
সাবজে  াবকরি  বেরক ত্াকারলা। িলরলা, 'বিিত্বনিােী া িরল থারক একটা প্রাণী লথরক ধীর  ধীর  অনয একটা প্রাণী বিিবত্বত্ 
হয়।ত্া া িরল থারক- বশ্ম্পাবি লথরক আম া, মারন মানুষ এরসরে বিিত্বন প্রবিয়ায়। র্বে এ কম হয়, ত্াহরল বশ্ম্পাবি লথরক 
বকন্তু এক লারে মানুষ চরল আরসবন।  
. 
অরনক অরনক ধারপ বশ্ম্পাবি লথরক মানুষ এরসরে। ধ , ১ সংখযাটা বিিবত্বত্ হরয় ১০ এ র্ারি। এখন ১ সংখযাটা বকন্তু এক 
লারে ১০ হরয় র্ারি না। ত্ারক অরনকগুরলা মধযিত্বী পর্বায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) অবত্িম কর  ১০ হরত্ হরি। এই লর্ 
১০ এ আসরত্ লস অরনকগুরলা ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অবত্িম ক রলা, এই ধাপগুরলাই হরলা ১ এিং ১০ এ  বমবসং বলঙ্ক।' 
. 
 াবকি িলরলা, 'ও আচ্ছা, িুেলাম। বশ্ম্পাবি র্খন মানুরষ বিিবত্বত্ হরি, প্রাথবমক পর্বারয় ত্া  মরধয বকেু মানুরষ  বকেু 
বশ্ম্পািী  নিবশ্ষ্টয আসরি। এই নিবশ্ষ্টয সম্ববলত্ পর্বায়টাই বমবসং বলঙ্ক,ত্াই না?' 
. 
- 'হুম। লর্মন ধ , মৎসয কনযা। ত্া  অরধবক শ্ ী  মাে, অরধবক শ্ ী  মানুষ। ত্াহরল ত্ারক মাে এিং মানুরষ  একবট মধযিত্বী 
পর্বায় বহরসরি ধ া র্ায়। এখন লকউ র্বে োবি কর  লর্ মাে লথরক মানুষ এরসরে, ত্াহরল ত্ারক বঠক মৎসয কনযা  মরত্া বকেু 
একটা এরন প্রমাণ ক রত্ হরি। এইটাই হরলা বমবসং বলঙ্ক।' 
. 
রূপম িলরলা, 'লত্া এইটা বনরয় বক সমসযা?' 
সাবজে আিা  িলরত্ লািরলা, 'বিিত্বনিাে ত্খনই সবত্য হরি র্খন এ কম সবত্যকা  বমবসং বলঙ্ক পাওয়া র্ারি।পৃবথিীরত্ লকাবট 
লকাবট প্রাণী  রয়রে। লসই বহসারি বিিত্বনিাে সত্য হরল লকাবট লকাবট প্রাণী  বিবলয়ন বিবলয়ন এ কম বমবসং বলঙ্ক পাওয়া 
র্াওয়া  কথা। বকন্তু মজা  িযাপা , এ কম লকান বমবসং বলঙ্ক আজ অিবধ পাওয়া র্ায়বন। িত্ লেড়রশ্া িে  ধর  অরনক অরনক 
েবসল পাওয়া লিরে বকন্তু লসগুরলা  লকানবটই বমবসং বলঙ্ক নয়। বিিত্বনিােী া ত্রকব  সময় এই বমবসং বলরঙ্ক  িযাপা টা খুি 
লকৌশ্রল এবড়রয় র্ায়। লকউ লকউ িরল, 'আর া সময় লািরি। বিজ্ঞান একবেন বঠক লপরয় র্ারি,ইত্যাবে।' 
. 
বকন্তু, ২০০৯ সারল বিিত্বনিােী া একটা বমবসং বলঙ্ক লপরয় লিরলা র্া প্রমাণ কর  লর্ মানুষ বশ্ম্পািী লিারত্র  কাোকাবে লকান 
এক প্রাণী লথরকই বিিবত্বত্। এটা  নাম লেওয়া হরলা- Ida. 
. 
বিিত্বনিাে েুবনয়ায়  াত্া াবত্ লত্া ঈরে  আরমজ লনরম আসরলা। ত্া া এটারক িলরলা 'The eighth wonder of the 
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world' । 
. 
লকউ লকউ লত্া িরলবেরলা, 'আজ লথরক লকউ র্বে িরল বিিত্বনিারে  পরে লকান প্রমাণ লনই, ত্া া লর্ন Ida লক প্রমাণ 
বহরসরি হাবজ  কর । বিিত্বনিােীরে  অরনরকই এইটারক 'Our Monalisa' িরলও আখযাবয়ত্ কর বেরলা। বহবি, নযাশ্নাল 
বজওগ্রােী, বিসকভাব  চযারনরল এটারক েলাও কর  প্রচা  ক া হরলা। সা া বিিত্বনিাে েুবনয়ায় ত্খন সাজ সাজ  ি। 
. 
বকন্তু, বিিত্বনিােীরে  কান্নায় ভাবসরয় ২০১০ সারল  মারচব লটোস ইউবনভাবসববট, বিউক ইউবনভাবসববট আ  ইউবনভাবসববট অে 
বশ্কারিা'  িরিষক বিজ্ঞানী া প্রমাণ কর  লেখারলন লর্, এই Ida লকান বমবসং বলঙ্ক নয়। এটা Lamour নামক একবট প্রাণী  
েবসল।ত্ারে  এই ব সাচব লপপা  র্খন বিবভন্ন নামীোমী সাইে জানবারল প্রকাশ্ হরলা,  াত্া াবত্ বিিত্বনিাে জিরত্ লশ্াক লনরম 
আরস। িল রূপম, এইটা বক জাবলয়াবত্ নয়? একটা আলাো প্রাণী  েবসলরক বমবসং বলঙ্ক িরল সাধা ণ মানুষরক লধাাঁকা লেওয়া 
বক বচবটং নয়?' 
. 
এ রচরয়ও জঘনয কাবহনী আরে এই বিিত্বনিােীরে । ১৯১২ সারল Piltdown Man নারম ইংলযারন্ড  সারসরে একবট জীিাি 
পাওয়া র্ায় মাবট খুাঁরড়। এবটরকও  াত্া াবত্ 'িান  এিং মানুরষ ' বমবসং বলঙ্ক িরল চাবলরয় লেওয়া হয়। এটারক লত্া ইংলযারন্ড  
নযাশ্নাল জােুঘর  প্রেশ্বনী  জনয ল রখ লেওয়া হয়। িান  এিং মানুরষ  এই বমবসং বলঙ্ক লেখরত্ হাজা  হাজা  েশ্বনাথবী 
আসরত্া।  
. 
বকন্তু ১৯৫৩ সারল কািবণ লটষ্ট কর  প্রমাণ ক া হয় লর্, এবট লমারটও লকান বমবসং বলঙ্ক নয়। এটারক করয়করশ্া বিবলয়ন িে  
আরি  িরল চাবলরয় লেওয়া হরয়বেরলা।িরিষণায় লেখা র্ায়, এই খুবলবট মাত্র ৬০০ িে  আরি  আ  এ  মাবড়  োাঁত্গুরলা 
ও াং ওটাং নারম  অনয প্রাণী ।  াত্া াবত্ বিিত্বন মহরল লশ্াক লনরম আরস। 
. 
িুেরত্ পা বেস রূপম, বিিত্বনিােরক লজা  কর  প্রমাণ ক া  জনয করত্া কম জাবলয়াবত্  আশ্রয় লনওয়া হরয়রে এিং হরচ্ছ? 
একটা ভূয়া বজবনসরক বকভারি িের   প  িে  ধর  প্রমাণ বহরসরি বিলারনা হরয়রে? 
. 
লনট ঘাাঁটরল এ কম লজাাঁড়াত্াবল লেওয়া অরনক বমবসং বলরঙ্ক  খি  তু্ই এখরনা পাবি। লমাোকথা, এই নাবিকত্া, এই 
বিিত্বনিাে বটরক আরে লকিল পবিমা িস্তুিােীরে  েমত্া আ  টাকা  লজার । 
. 
এই বিিত্বনিােই ত্ারে  সিবরশ্ষ সম্বল ধমবরক িাবত্ল কর  লেওয়া । ত্াই এটারক প্রবত্বষ্ঠত্ ক া  জনয, োাঁড় ক ারনা  জনয, 
মানুষরক বিলারনা  জনয ত্ারে  র্া র্া ক রত্ হয় ত্া া ক রি। র্রত্া জাবলয়াবত্  আশ্রয় বনরত্ হয় ত্া া বনরি। 
. 
এ প ও বক িলবি লত্া  নাবিকত্া সাাঁধু? সৎ? প্রত্া ণাবিহীন বনরভবজাল বজবনস? 
. 
রূপম বকেু না িরল চুপ কর  আরে। হাসনাত্ িরল উঠরলা, 'ইশ্! এত্েণ লত্া নাবিকত্ারক বনরভবজাল, সৎ, সাাঁধু, লকান েুই 
নাম্বাব  লনই, লকান েিিাবজ লনই িরল ললকচা  বেবচ্ছবল। এখন বকেু িল?' 
. 
এশ্া'  আজান পড়রলা। আম া নামারজ র্াওয়া  জনয উরঠ োাঁড়ালাম।আমারে  সারথ  াবকি আ  হাসনাত্ও আরে। অল্প একটু 
পথ হাাঁটা  পর  আবম হঠাৎ লথরম লিলাম। সাবজে িলরলা, 'লত্া  আিা  বক হরলা ল ?' 
আবম  াবি  াবি লচহা ায়, িড় িড় লচাখ কর  িললাম, 'তু্ই িযাটা হাসনাত্রক ত্খন ওইভারি োাঁবড় বেরয়বেবল লকরনা?' 
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. 
সাবজে হাসনারত্  বেরক ত্াকারলা। মুচবক লহরস িলরলা, 'লশ্েপীয়  িরলরেন - 'Sometimes I have to be cruel just to 
be kind'..... 
আম া সিাই হা হা হা কর  লহরস লেললাম। 

 
(এখারন আর া বকেু এি ক া লর্রত্া। লর্মন- কৃবত্রম প্রাণ নত্ব   ঘটনা, এরপবন্ডরে  মরত্া আর া বকেু অঙ্গ লর্মন - কবকে ইত্যাবে। 
ললখাবট  লিবশ্ েীঘব হরয় র্ারচ্ছ িরল ত্া ক া হয়বন।) 
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4/ Report Of 'Science Daily'- Immune cells make appendix 'silent hero' of digestive health ( November 30, 
2015) 
5/ Report Of 'Science Daily'- Appendix Isn't Useless At All: It's A Safe House For Good Bacteria ( October 08, 
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৪৩ 
মুরখাশ্ উরমাচন -২ [পেবা  বিধান এিং ত্থাকবথত্ পবিমা না ী স্বাধীনত্া] 
-উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 

 

নাবিক-মুিমনা-মুশ্ব ক এিং পবিমা ইসলামবিরেষীরে  একটা বপ্রয় টবপক হল ইসলারম  পেবা  বিধান। ইসলারম শ্ালীনত্া 
িজায়  াখা  জনয লর্সি বিবধবিধান লেওয়া হরয়রে ত্া বনরয় বিরেরশ্ লথরক ব্লি বলরখ বকংিা নানা বভবিও আপরলাি কর  
ইসলাম বনরয় কটূবি ক া ললাকরে  মাথািযাথা  সীমা লনই। ইসলাম না ীরে  প্রবত্ অবিচা  কর রে, ত্ারে  িন্দী কর রে এমন 
নানা কথা িলরত্ িলরত্ ত্া া আেব ক অরথবই মুরখ লেনা তু্রল লেরল। এোড়া বটবভরত্ টকরশ্া কর  পেবা  বিধানরক মধযরু্িীয় 
বিধান, আ রি  কালচা , ধমবান্ধত্া িলা  মরত্া প্রিবত্শ্ীল-সুশ্ীলরে ও লকান অভাি হয় না। 
. 
এ া সিাই না ী স্বাধীনত্া এিং না ী অবধকা  বনবিত্ ও সং েন ক া  মরিল বহরসরি আধুবনক পবিমা সভযত্ারক উপস্থাপন 
কর । পবিমা সভযত্া  অধঃপত্রন  ধা া র্খন আেনান কবি  লথরক ঐশ্ীরে  কাে পর্বি লপৌরে র্ায় ত্খরনা এই 
িুবদ্ধিযিসায়ীগুরলা েশ্ক েশ্ক আরি পাঠচরি মুখস্থ ক া কথাগুরলাই উিরড় বেরত্ থারক। 
. 
একটা কথা এরে  মুরখ খুি লশ্ানা র্ায় -  
. 
““উপমহারেরশ্ লমরয় া শ্ালীন লপাশ্াক পর  চলারে া ক রলও  ািাঘারট ইভবটবজং, হয় াবন  বশ্কা  হরত্ হয়; অথচ পবিমা 
লেরশ্ লমরয় া কত্ লখালারমলা লপাশ্ারক বেবিয একা একা চলারে া কর  লকান সমসযা োড়াই। বনিয়ই সমসযা শুধু আমারে  
সমারজ  ললাকজরন ই, পবিমা লেশ্গুরলা না ীরে  জনয কত্ই না বন াপে, না ী া 
. 
এমন অরনরক ই ধা ণা, ইউর াপ, আরমব কা না ীরে  স্বাধীন চলারে া  স্বিব াজয। লমইনবিম বমবিয়া ত্ারে  সমাজরক 
সকরল  সামরন লর্ভারি তু্রল ধর  ত্ারত্ অিশ্য খাবল লচারখ লেখরল এ কম ধা ণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বকন্তু বিশ্বাস ক া 
কষ্টক  হরলও সবত্য, িািি বচত্র এ  বিপ ীত্। পবিমা লেরশ্ না ী া ঘর -িাইর , পরথ-ঘারট পুরুষরে  ো া প্রবত্বনয়ত্ লর্ভারি 
লর্ৌন বনপীড়রন  বশ্কা  হয় ত্া আমারে  সমারজ  অিস্থা  লচরয় ভারলা বকেু লত্া নয়ই, ি ং লেত্রবিরশ্রষ আর া ত্ীব্র 
পর্বারয় ।  
. 
আ  পনব ইন্ডাবি  সূবত্কািা  লর্ সমারজ ত্া া না ীরক সম্মারন  লচারখ লেরখ বন াপে থাকরত্ লেরি এ আশ্া ক াও লত্া 
অিািি। র্া া পরনবাগ্রাবেরত্ না ীরক লভািযিস্তু িাবনরয় পশু  মত্ িযিহা  কর , লসসি পুরুষ া  ািাঘারট পব বচত্ িা অপব বচত্ 
লর্রকান না ীরক লেরখ চাইরলও পার  না ত্ারে রক স্বাভাবিক মানুষ বহসারি সম্মারন  লচারখ লেখরত্। েলস্বরূপ লসসি লেরশ্ 
না ী া  ািায়, জনসমািমপূণব স্থারন, পারকব, িণপব িহরন, সিখারন হরয় চরলরেন চ মভারি বনর্বাত্রন  বশ্কা  র্া খির   
আড়ারলই লথরক র্ারচ্ছ।  
. 
আমারে  এই বসব রজ  এ পরিব আম া তু্রল ধ া  লচষ্টা ক ি পািাত্য সমারজ ঘর   িাইর  না ীরে  চলারে া  লেরত্র 
বন াপিা  প্রকৃত্ বচত্র, র্া ত্থাকবথত্ মূলধা া  বমবিয়া কখরনাই আপনারে  কারে প্রকাশ্ ক রি না। 

পযাব রস  িনপব িহণ গুরলারত্ ভ্রমণ ক া  সময় শ্ত্ক া একশ্জন না ীই লর্ৌন বনপীড়রন  বশ্কা  হন. 
সূত্র- লটবলগ্রাে [http://bit.ly/1b6GAme ] 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1b6GAme&h=ATNl4YmRiM8M4FV24jFDoIEK5cH1CSlbr2rBnWCYkXGWpLbIC99YVBcZARFASHZX0gnXhpEs1dhewhuvPMWKuxhz25dTmHa0a5YJMiIlPl-s8jzRPbOuDtcP_AxrP8B21rPUStgEm4r03aIn0LMNKaGtU6AkYIyy1Q3eeRi07CRNCSw_OAJckhyTKAQP7RWu6_I24qi0VAi9A6roe0rnjbnWvAc_tzAYUgTxEjxPm4lCGeLDpBd_40_5qofmrHh9VTOr-DEKzc0HXVuhq2jM75yRxTMJFkuOE3OWiaiBjQ


 

176 

একবট নতু্ন িরিষণায় লেখা লিরে লর্, লন্ডরন  প্রায় অরধবক ত্রুণী জনসমরে লর্ৌন হয় াবন  বশ্কা  হরয়রেন। অরনকরক 
এমনবক িারস এিং লিরনও বনর্বাত্ন সহয ক রত্ হরয়রে। End Violence Against Women (EVAW) নারম একবট সংস্থা  
একবট ব রপাটব প্রকাবশ্ত্ হরয়রে ত্ারত্ লেখা র্ারচ্ছ, ৩৪ িের   বনরচ ৪১ শ্ত্াংশ্ মবহলারকই  ািায় লর্ৌন হয় াবন  বশ্কা  হরয় 
হরয়রে। এ  মরধয ২১ শ্ত্াংশ্ িরলরেন লর্, ত্ারে  উরেরশ্য অেীল মিিয ও অংিভংবি ক া হরয়রে এিং ৪ শ্ত্াংশ্ িরলরেন 
ত্ারে  শ্ ীর  হাত্ লেওয়া হরয়রে।  
. 
র্া া িণপব িহরন র্াত্ায়াত্ কর ন ত্ারে  লেরত্র সংখযাটা আর া ভয়ািহ। ১০৪৭ জরন  মরধয চালারনা একবট জব রপ  মরধয 
এক তৃ্ত্ীয়াংশ্ই িরলরে লর্ ত্ারে  উরেরশ্য অেীল মিিয ক া হরয়রে। ৫ শ্ত্াংশ্ িরলরেন িারস এিং লিরন ত্ারে  শ্ ীর  
হাত্ লেওয়া হরয়রে। এই বিস্ময়ক  ত্থয প্রকারশ্  েরল স্থানীয় প্রশ্াসন, পুবলশ্ এিং জাত্ীয় স কা  লর্ৌন হয় াবন  প্রবত্ 
আর া করঠা  মরনাভাি লেখারনা  প্ররয়াজনীয়ত্া উপলবি ক রত্ শুরু কর রে। বিিত্ িে গুরলা ধর  অরনক ওরয়িসাইট এিং 
সামাবজক সংিঠনগুরলা লমরয়রে রক উৎসাবহত্ কর  র্ারচ্ছ ত্ারে  সারথ ঘটা ঘটনাগুরলা পুবলরশ্ ব রপাটব ক রত্ এিং ত্া া 
পুবলশ্রক অপ াধীরক ধ া  জনয আর া প্ররচষ্টা চালারনা  জনয চাপ বেরয় র্ারচ্ছ। 
. 
এ লত্া জানা লিল বকেু পব সংখযািত্ ত্থয। এখন করয়কজন ভুিরভািী  ভাষয লশ্ানা র্াক র্া া এধ রণ  বনপীড়রন  বশ্কা  
হরয়রেন। 
. 
একজন ভুিরভািী ল াবজ ওরয়ইি(২০) লপশ্ায় একজন সংিীত্বশ্ল্পী। িসিাস কর ন পুিব লন্ডরন। “লন্ডরন আসা  পর  আমারক 
অরনকিা  হয় াবন  বশ্কা  হরত্ হরয়রে। আমারক বত্নিা  আিমণ ক া হরয়রে। আমারক ঘর  িা লিরন অনুস ণ ক া 
হরয়রে। আমারক পাত্ালর রল আিমণও ক া হরয়রে একিা ।” ল াবজ ত্া  এক বেরন  বত্ি অবভজ্ঞত্া  কথা িণবনা লেন 
এভারি –  
. 
“বকেুবেন আরি আবম আিাি হই বলভা পুল বিট লস্ট্শ্রন। আমা  িাসায় আসরত্ আসরত্  াত্ হরয় বিরয়বেল। লমাটামুবট ১১ 
টা ৩০ িারজ। আবম একবট কযাশ্ পরয়ন্ট িযিহা  ক বেলাম। হঠাৎ এক ললাক এবিরয় আরস। ত্া া আমারক বজরজ্ঞস কর , 
‘লত্ামা  নাম বক?’ আবম কযাশ্ পরয়ন্টবট লথরক টাকা তু্লরত্ র্াই বকন্তু লসটা বেল আউট অে অিবা । আবম লসখান লথরক সর  
আবস। বকন্তু লস আমারক অনুস ণ ক রত্ই থারক। আরশ্পারশ্ অরনক মানুষও বেল। এই অিস্থায় আবম পব ষ্কা  কর  জাবনরয় 
লেই লর্, আবম ত্া  সারথ কথা িলরত্ ইচু্ছক না। লস এ পর ও আমারক অনুস ণ ক রত্ থারক। লস ত্া  হাত্ বেরয় আমারক 
জবড়রয় ধর । লস ‘লত্ামা  বক িয়রেন্ড আরে’ ‘আমা  িাসায় আসরত্ চাও’ এই কম নানা কথা বজরজ্ঞস ক রত্ থারক। আবম 
ধীর  ধীর  আিমণাত্মক হরয় উবঠ। এক পর্বারয় লস আমা  চুল ধর  টান লেয়। আবম বচৎকা  কর  উবঠ।” 
. 
আর ক ভুিরভািী এেটা বনিাসী নাটাবল জানান, “আবম করয়কজন িনু্ধ  সারথ শুিিা  কাজ লশ্রষ একবট কযাশ্পরয়রন্ট  
লাইরন োবড়রয়বেলাম। আবম বেলাম শ্হর   িযি একবট এলাকায়।  াত্বট অরনক ঠান্ডা বেল ত্াই আবম একবট ি ম লকাট িারয় 
বেরয়বেলাম। হঠাৎ পাাঁচজন ললাক জবিং ক রত্ ক রত্ আসবেল। ত্ারে  একজন আমা  বপেরন হাত্ বেরয় লজার  চাপ বেল। 
এত্ ত্াড়াত্াবড় ঘটনাটা ঘরট লিল লর্ আবম লেখরত্ই পাব বন ত্ারে  মরধয লকানজন এই কাজবট কর রে। আমা  ত্খন বনরজরক 
অরনক েুি আ  েুিবল মরন হবচ্ছল।” 
. 
উত্যিকা ী া আিমন ক রল আপবন র্বে ত্ারে রক থামরত্ িরলন লত্া পব বস্থবত্ খুি শ্ীঘ্রই উিপ্ত হরয় উরঠ-এক ভুিরভািী  
মিিয বেল এমন। “আম া  ািা  মুল সড়রক বেলাম। আবম র্খন লোট একটা  ািায় উঠলাম ত্া া আমারক বত্নটা  ািা পর্বি 
অনুস ণ ক রত্ থারক। আবম ত্ারে  বপরে লেলা  জনয লেৌড়ারত্ থাবক। ত্া া বচৎকা  কর  নানা কম অেীল কথা িলরত্ 
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থারক আমারক লেয কর । আবম খুিই আত্ংরক বেলাম।” 
. 
‘সাউথ লন্ডন ল প িাইবসস’ লথরক বেওনা এলবভনস জানান,  ািায় লকানপ্রকা  লর্ৌন হয় াবন  বশ্কা  হনবন এমন মবহলা  
সাোত্ পাওয়া এখন  ীবত্মত্ লসৌভারিয  িযাপা । মবহলা া প্ররত্যকবেনই হয় াবন লথরক িাাঁচরত্ ত্ারে  বনরজ  রুবটন, বসদ্ধাি 
ইত্যাবে পব িত্বন কর ন। বকন্তু এটা ত্ারে  আত্মবিশ্বারস অরনক লনবত্িাচক প্রভাি লেরলই চরলরে। জানা র্ায় শুধুমাত্র িত্ 
িের ই লন্ডন পুবলরশ্  কারে ৪৫০০০বট লিারমবস্ট্ক ভারয়ারলে আ  ৩০০০ বট ধষবরন  ঘটনা ব রপাটব ক া হরয়রে! 
. 
“িাস/রিরন  সীরট বকংিা স্ট্রপরজ আপবন কাউরক না কাউরক লেখরত্ পারিন লর্ আপনা  উরেরশ্য িারজ মিিয ক া  জনয 
অরপো ক রে।” বমস গ্রীন একবট ঘটনা  কথা িণবনা কর ন। এই ঘটনাটা িামবন্ডবসরত্ ঘরটবেল। ত্ারক েুইজন একবট সাো 
ভযারন অনুস ণ ক বেল র্খন বত্বন সাইরকল চালাবচ্ছরলন। “ত্া া আমা  উরেরশ্য এমন কথা িরলবেল লর্, আবম অবত্ষ্ঠ হরয় 
র্াই।” ইউিভ সারভব-রত্ অরনক মবহলা জাবনরয়রেন ত্া া িণপব িহন িযিহার  অবন াপিায় লভারিন। লকউ লকউ জাবনরয়রেন 
ত্ারে রক িিরিয  অরনক আরিই লিন লথরক নামরত্ হরয়রে অথিা িবি পব িত্বন ক রত্ হরয়রে উত্যিকা ী  হাত্ লথরক 
িাাঁচা  জনয। “আবম  ারত্ র্বে একা িাসায় র্াই লত্া অরনক আত্ংরক থাবক। আবম প্রায়ই লিরন  িবি পব িত্বন কব  অথিা 
িাস পব িত্বন কব ।”এমনটাই বেল ইউিভ সারভব-রত্ মিিযকা ী  মত্ামত্। 
. 
“লোত্লা িারস চলা  সমরয় উপর   ত্লায় বকেু আপবিক  ঘটনা ঘরটরে। বিরশ্ষ কর   ারত্  লিলা আবম উপর  থাকরত্ 
বন াপে লিাধ কব  না। ড্রাইভার   কারে িসাটাই আমা  জনয বন াপে মরন হয়।” 
. 
লর্ৌন বনপীড়রন  বশ্কা  বভবক বসবমস্ট্া (২৭) একবট সামাবজক সংিঠন িরড় লত্ালা  বসদ্ধাি লনন। ২০১০ সারল বত্বন বকেু 
ললারক  ো া উি  লন্ডরন  মযান  হাউস আন্ডা গ্রাউন্ড লস্ট্শ্রন আিাি হন। এ পর  বত্বন ইউরক এযাবন্ট বিট হযা াসরমন্ট 
কযারম্পইন নারম সংিঠনবট িরড় তু্রলন। বত্বন িরলন, “আবম  ািা বেরয় হাটবেলাম। ত্খন একটা িাবড়রত্ কর  বকেু মানুষ 
আমা  পারশ্ লব্রক কর । ত্খন অন্ধকা  হরয় আসবেল। ত্া া আমারক লেয কর  আমা  লপাশ্াক বনরয় মিিয ক রত্ পার ।” 
“ত্া া িাবড়  িবত্ কবমরয় আবম বটউি লস্ট্শ্রন র্াওয়া পর্বি আমারক অনুস ণ ক রত্ থারক। প্রায় পরন  বমবনট সময় ধর  
এই ঘটনা ঘরট।” “আবম অরনক আঘাত্ লপরয়বেলাম। আবম ত্ারে  িরলবেলাম আমারক বি ি না ক রত্।” “ত্া া আমারক 
লস্ট্শ্ন পর্বি অনুস ণ কর । ত্া া আমারক লেয়ারল  সারথ লঠরস ধর । আমারক আরশ্পারশ্  মানুরষ  সাহার্য খুিই প্ররয়াজন 
হরয় পরড়।” 
. 
এ কম ঘটনা  উোহ ন অসংখয। লর্ৌন হয় াবন  বিরুরদ্ধ অবভরর্াি ও সরচত্নত্ামূলক ওরয়িসাইট গুরলারত্ প্রবত্ মারস হাজা  
হাজা  বহট আরস। ত্া া ত্ারে  সারথ বনত্যবেন ঘরট র্াওয়া অপ্রীবত্ক  ঘটনাগুরলা লসখারন লশ্য়া  কর ন। িয়স ১৩ লহাক িা 
৭০; ত্া া সকরলই জানরত্ চান লকন ত্ারে  এসি পব বস্থবত্  বশ্কা  হরত্ হরচ্ছ। 
. 
এখন মরন লকৌতু্হল জািরত্ পার , পািারত্য না ী া র্বে এত্ই অবন াপে হন ত্াহরল ত্া আমারে  কান পর্বি আরস না লকন? 
লকন আমারে  সমারজ লমরয়রে  বন াপিা  অিস্থা আ  ত্ারে  সমারজ লমরয়রে  বন াপিা  অিস্থারক কাোকাবে িরল ধর  
লনওয়া হয় না? এ  কা ণ, পবিমা সমারজ  একটা িড় অংশ্ অেীল মিিয িা অংিভংবি ক ারক সাধা ণভারি লমরয়রে  
‘আকৃষ্ট ক া  প্ররচষ্টা’  লথরক লিবশ্ বকেু মরনই কর  না। একা রণ লর্ৌন হয় াবন  বিরুরদ্ধ ত্ারে  িরড় লত্ালা সামাবজক 
আরন্দালনগুরলাও লত্মন পািা পারচ্ছ না। ি ং লকউ মুখ খুলরল িলা হয় লস িাড়ািাবড় ক রে। আিা  সি না ী া এরক খুি 
একটা ‘হয় াবন’ ভারিনও না, এমন লকউ লকউ আরেন র্া া  ািায় লকউ ত্ারে রক উরেশ্য কর  লকান আপবিক  মিিয ক রল 
এটা উপরভাি কর ন! ভারিন ত্া  রূরপ  প্রশ্ংসা ক া হরচ্ছ িা খাবনকটা ‘harmless flirting’(!) হরচ্ছ। ত্রি এরে  সংখযা 
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উরল্লখরর্ািয হরলও এ া অবধকাংশ্ নন। 
. 
আরমব কা, ইউর ারপ  বমবিয়া বনরজরে  লেরশ্  না ীরে  বন াপিা ও স্বাধীনত্া  এই রূপ কখরনা উরল্লখ কর  না, ি ি না ী 
স্বাধীনত্া  মরিল বহরসরি বনরজরে  তু্রল ধর । বনরজরে  লেরশ্  না ীরে  বন াপিা  এমন েশ্া অথচ অনয লেরশ্  না ীরে  
স্বাধীনত্া  জনয ত্ারে  হইচইরয়  লশ্ষ লনই। 
#িািলস্ট্যান্ডািব 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-2149825%2FSexual-harassment-40-young-women-London-suffered-unwanted-attention-public-places.html&h=ATOn_uIIDppX8diaXnBHYyluiM-DMkZIiXxssp1M92k9pQl1RcoXto6hu5bRyI5oG1-nGdZc9mRrjmRvZvdWZgT2JuJnjpYsG_hsfXRxBfBLsi36QaHrBOy2B-20ziUh2f4fEYlvvR5HFPs_37KcMWIzwubYx3daubPMW_tX55lZwKL_mY_eu_CXMsGmzkp9b6bHuA7vFvVd4eRhHT7u1ZzSvvStJNJHSSrpaAypCPky8C4b6VEHkZeCNl5yPBACobBTpZ_OhzCgFgnpZeT2YnCAHT1oFbOBXM7KiYb5XQ
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/may/25/four-10-women-sexually-harassed
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/catcalls-whistles-groping-the-everyday-picture-of-sexual-harassment-in-london-7786185.html
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৪৪ 
 াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও আরয়শ্া ( াঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচা  – ১  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

মো  ললাকগুরলা প্রচন্ড অবত্ষ্ঠ। আবু্দল্লাহ  লেরল মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص বক এক নতু্ন ধমব বনরয় এরসরে, িলরে সি লেি-রেিী লেরড় এক 
আল্লাহ  ইিােত্ ক রত্। শ্ত্ অত্যাচা  কর ও ত্াাঁরক একটুও েমারনা লিল না। কু াইশ্ া ত্খন একটা মাষ্টা প্লযান হারত্ বনল। 
ত্া া লভরি লেখল, সাধা ণত্ সম্পে,না ী আ   াজত্ব-এই বত্নবট বিষরয়  জনযই মানুষ এরত্া হাঙ্গামা কর  পৃবথিীরত্। ত্াই 
কু াইশ্রে  প্রবত্বনবধ হরয় উত্িাহ ইিরন  ািীআহ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক িললঃ  
. 
“র্বে তু্বম লত্ামা  োব রদ্রয  কা রণ এমনটা ক ে, আমারে  িল ত্াহরল।আম া টাকা তু্রল লত্ামারক সমগ্র কু াইশ্রে  মরধয 
সিরচরয় ধনী িাবনরয় বেি। র্বে তু্বম  াজত্ব চাও, আম া লত্ামারক আমারে   াজা িাবনরয় বেি। র্বে তু্বম না ী চাও, 
কু াইশ্রে  মরধয র্ারক খুশ্ী পেন্দ ক । আম া েশ্জন না ীরক লত্ামা  হারত্ তু্রল বেি।”  
. 
িত্বমান ইসলাম বিরেষী প্রচা ণা  একটা অনযত্ম মুখয হাবত্য়া   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص লক না ী ললাভী বহরসরি উপস্থাপন ক া। কা ণ, ত্া  
লঘা  বিরুদ্ধচা ী াও জারন মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  সম্পরে  প্রবত্ লকান আসবি বেল না। মৃতু্য  সময় বত্বন একটা বে হাম ও ল রখ 
র্ানবন[১]।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্বে সবত্যই না ীরলাভী হরত্ন ত্রি কু াইরশ্  লস া লস া েশ্ না ীরক বিরয় ক া  জনয এ  লচরয় লমােম 
সুরর্াি আ  বেল না। বকন্তু বত্বন এই সুরর্াি গ্রহণ কর নবন। 
.  
মো  মুশ্ব ক া ত্াাঁরক পািল িরলরে, িরলরে জােুক । বকন্তু কখরনাই না ীরলাভী বকংিা বশ্শুকামী িরলবন। কা ণ, ত্া া ত্াাঁরক 
লোট লথরক িড় হরত্ লেরখরে। র্খন ত্ারে  সংসৃ্কবত্রত্ অবিধ লর্ৌনাচা  একেম স্বাভাবিক িযাপা  বেল ত্খরনা বত্বন লকান 
না ী  বনকট কখরনা িমন কর নবন। মো  সিরচরয় সুেশ্বন পু ষ হরয়ও মাত্র ২৫ িে  িয়রস বিরয় কর ন ৪০ িে  িয়সী 
খাবেজা( াঃ) লক। খাবেজা( াঃ) এ  মৃতু্য পর্বি ত্া  সারথ ঘ  কর রেন একটানা ২৫ িে । এ প  বিরয় কর ন পিাশ্ িে  
িয়সী সওো( াঃ) লক। ত্া প  আল্লাহ  বনরেবরশ্ই বিরয় কর ন েয় িে  িয়সী আরয়শ্া( াঃ) লক। ত্া পর ও ত্া  লঘা  শ্ত্রু া 
ত্াাঁরক কখরনা না ীরলাভী বকংিা বশ্শুকামী িরলবন। আ  ত্া  শ্ত্রু া হয়রত্া ভুরলও কল্পনা কর বন লর্, প্রায় লচৌেশ্ িে  প  
ত্ারে ই মত্ বকেু ইসলারম  শ্ত্রু া এটা বনরয় এরত্া জল লঘালা ক রি।  
.  
সিরচরয় েুঃখজনক হরচ্ছ, বকেু ত্থাকবথত্ মুসবলম া িলা  লচষ্টা কর  লর্,  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص আরয়শ্া( াঃ) লক বিরয় কর  বঠক কাজ 
কর নবন। এই হােীসবট লেয করুন-  
. 
আরয়শ্া ( াঃ) বনরজই িণবনা কর  বিরয়রেন  াসূলملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন-“লত্ামারক বিরয় ক া  আরি আমারক ২ িা  স্বে লেখান 
হরয়বেল। আবম লেরখবে একজন লের শ্ত্া লত্ামারক এক টুকর া ল শ্বম কাপরড় জবড়রয় আমা  কারে বনরয় আসরেন। আবম 
িললাম- আপবন বনকাি উরমাচন করুন! র্খন বত্বন বনকাি উরমাচন ক রলন ত্খন আবম লেখরত্ লপলাম লর্ ঐ মবহলা তু্বমই। 
আবম ত্খন িললাম –এবট র্বে আল্লাহ  ত্ ে লথরক হরয় থারক ত্াহরল বত্বন ত্া অিশ্যই িািিায়ন ক রিন। ত্া প  আিা  
আমারক লেখারনা হরলা লর্, একজন লের শ্ত্া লত্ামারক এক টুকর া ল শ্বম কাপরড় জবড়রয় আমা  কারে বনরয় আসরেন। আবম 
িললাম- আপবন বনকাি উরমাচন করুন! র্খন বত্বন বনকাি উরমাচন ক রলন ত্খন আবম লেখরত্ লপলাম লর্ ঐ মবহলা তু্বমই। 
আবম ত্খন িললাম –এবট র্বে আল্লাহ  ত্ ে লথরক হরয় থারক ত্াহরল বত্বন ত্া অিশ্যই িািিায়ন ক রিন।[২]  
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. 
আম া জাবন নিীরে  স্বে হরচ্ছ ওহী  মত্। ত্াই আল্লাহত্ায়ালাই এই বিরয় ঘবটরয়বেরলন। ত্াই এই বিরয়  লপেরন অিশ্যই 
একটা বহকমাহ বেল। এ পর ও লকান মুসবলম র্বে এই বিরয় বনরয় আপবি তু্রলন ত্রি অিশ্যই ঈমান হা া হরিন।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
লক বনরয় ইসলাম বিরেষীরে  একবট প্রধান অবভরর্াি হরলাঃ  
. 
"মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص pedophile িা বশ্শুকামী বেরলন" 
. 
র্া া pedophilia লত্ লভারিন ত্ারে  IQ ললরভল এিং সৃ্মবত্শ্বি অরনক কম থারক[৩]। বর্বন পুর া কু আন মুখস্থ িরল লর্রত্ 
পা রত্ন ত্াাঁরক আম া অিশ্যই সৃ্মবত্শ্বি  লোরষ েুষ্ট িলরত্ পাব  না। আ  লমধা  প্ররয়াি এিং বসদ্ধারি  লেরত্র বত্বন লর্ 
বজবনয়াস বেরলন ত্া পািারত্য  অরনক ললখকই স্বীকা  কর রেন[৪][৫]। Pedophilia লত্ আিাি িযবি া প্রধান লর্সি 
উপসরিব লভারিন ত্া  লকানটাই ত্া  মরধয প্রকট বেল না। আসুন লেবখ উইবকবপবিয়ারত্ pedophilia এ  সংজ্ঞা বহরসরি বক 
িলা হরয়রেঃ 
.  
“Pedophilia or paedophilia is a psychiatric disorder in which an adult or older adolescent experiences 
a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children. the manual defines it as a 
paraphilia involving intense and recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent 
children.” [৬]  
. 
এখারন pubescent িা িয়ঃপ্রাবপ্ত  বিষয়টা লিাো গুরুত্বপূণব। কা ণ, লভৌিবলক অিস্থা বিরিচনায় এরকক অিরল  লমরয় া 
এরককসময় িয়ঃপ্রাপ্ত হয়। লর্মনঃ মরুভূবম অিরল  লমরয় া শ্ীত্প্রধান অিরল  লমরয়রে  লচরয় দ্রুত্ িয়ঃপ্রাপ্ত হয়। মরুভূবম  
লমরয় া লর্খারন ১০ িে  িয়রস িয়ঃপ্রাবপ্ত লাভ কর  লসখারন অরনক শ্ীত্প্রধান অিরল  লমরয় া ১৩-১৫ িে  হরয় লিরলও 
িয়ঃপ্রাপ্ত হয় না।  
. 
লেি বেরলাসো  Montesqueu ত্া  ‘Spirit of Laws’ িইবটরত্[৭] উরল্লখ কর রেন, উষ্ণ অিরল লমরয় া ৮-৯-১০ িে  
িয়রসই বিরয়  উপরু্ি হরয় র্ায়। বিশ্ িে  িয়রস ত্ারে রক বিরয়  জনয িৃদ্ধ ভািা হয়। ‘Spirit of Laws’ িইবট আরমব কা  
সংবিধান নত্ ীরত্ িযিহৃত্ হরয়রে। নীরচ  ত্াবলকাবট [৮] ভারলাভারি লেয করুন [রেখুন বচত্র ১] - ত্াবলকাটারত্ বত্নটা বভন্ন 
শ্ত্রক লমরয়রে  বিরয়  জনয অনুরমাবেত্ িয়স কত্ বেল লসটা উরল্লখ ক া হরয়রেঃ  
. 
ভারলাভারি লেয ক রল আম া লেখরত্ পাি, ১৮৮০ সারল  বেরক অবধকাংশ্ জায়িায় বিরয়  জনয অনুরমাবেত্ িয়স বেল ১০-
১২ এ  মরধয। আম া র্বে ইবত্হারস আর া লপেরন লর্রত্ পাব  ত্াহরল আর া কম িয়স লেয ক রত্ পা ি। আিা  র্ত্ 
সামরন আিাি লেয ক রল লেখা র্ারি অনুরমাবেত্ িয়রস  সীমা িমািত্ িাড়রে। এ  লপেরন অনযত্ম প্রধান কা ণ হরলা 
মানুরষ  েৃবষ্টভংিী  পব িত্বন।  
. 
Pedophilia এ  সংজ্ঞায় আর া গুরুত্বপূণব বেক উরল্লখ ক া হরয়রে- “intense and recurrent sexual urges towards 
and fantasies about prepubescent children”। অথবাৎ, একজন pedophile িয়ঃপ্রাপ্ত হয়বন এমন বশ্শুরে  প্রবত্ 
িা িা  প্রিল আকষবণ লিাধ কর । মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص বক এমন বকেু প্রেশ্বন কর বেরলন? বত্বন বক িাোই কর  শুধু বশ্শুরে  বিরয় 
কর বেরলন? বনরচ  ত্াবলকাবট লেয করুন [রেখুন বচত্রঃ২]। এখারন আবম মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  বিবভন্ন বিরয়  সময় ত্াাঁ  স্ত্রীরে  
িয়স উরল্লখ কর বেঃ  
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. 
অথবাৎ, ত্াাঁ  স্ত্রীরে  র্খন বিরয় কর বেরলন ত্ারে  মরধয ৯০ ভারি ই িয়স বেল ১৭ বকংিা ত্া  লচরয়ও লিশ্ী। একমাত্র 
আরয়শ্া( াঃ) এ  িয়স বেল েরশ্  নীরচ। র্া া আরয়শ্া( াঃ) এ  িয়স লেরখ খুবশ্রত্-“Yes, we got it. All moslems are 
pedophile” িরল বচৎকা  কর  উরঠন ত্া া অিশ্য খাবেজা( াঃ), উরম্ম হািীিাহ( াঃ) ও সওো( াঃ) এ  িয়স লেখরল 
র্থািরম লিািা, িবধ  ও অন্ধ হরয় র্ান।  
. 
ইন শ্া আল্লাহ চলরি 
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৪৫ 
 াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও আরয়শ্া ( াঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচা  – ২  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

[আরি  পরিব  জনয লেখুন – (সত্যকথন) ৪৪] 
. 
"ত্া পর ও েয় িে  িয়স স্বামী সংসার   জনয উপরু্ি না" 
.  
র্া া ৬ িে  িয়রস আরয়শ্া( াঃ) এ  বিরয় বনরয় আপবি তু্রলন ত্া া অিশ্য ইবত্হারস  একটা সত্য এবড়রয় র্ান। লসটা হরচ্ছ 
 াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  পূরিবই আরয়শ্া( াঃ) জুিাই  ইিরন মুবত্ম এ  সারথ engaged বেরলন। প িত্বীরত্, আিুিক ( াঃ) ইসলাম গ্রহণ 
ক রল এ বিরয় লভংরি র্ায়। এ লথরক আম া িুেরত্ পাব , লস সময় এই িয়রসই বিরয় ক া আ রি এরকিার ই স্বাভাবিক 
িযাপা  বেল। প িত্বীরত্ আল্লাহ  বনরেবরশ্ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক বিরয় কর ন। ৬ িে  স্বামী সংসার   জনয উপরু্ি নয় িরলই 
বত্বন ৯ িে  িয়রস স্বামীিৃরহ উরঠন।  
. 
Pedophile  া লর্মন বশ্শুরে  পািা  জনয আকুল হরয় উরঠ, মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص কখরনাই এমন বকেু প্রেশ্বন কর নবন। ত্াই ৯ িে  
িয়রস আরয়শ্া( াঃ) উপরু্ি হরল আরয়শ্া( াঃ) এ  পব িা ই ত্ারক স্বপ্ররণাবেত্ স্বামীিৃরহ উবঠরয় লেন[১]। আজ লথরক ২০০ 
িে  আরি লমরয় া ১০ িে  িয়রস বিরয়  জনয উপরু্ি হরল ত্া লমরন বনরত্ র্বে আমারে  আপবি না থারক ত্াহরল ১৪০০ 
িে  আরি একজন না ী  নয় িে  িয়রস সংসা  ক া বনরয় অবভরর্াি লত্ালা বক িািল- স্ট্যাণ্ডািব এ  মারে পরড়না?  
. 
কমনরসে,পব সংখযান আ  বিজ্ঞান এই বত্নটাই সােয লেয় লর্, স্বামীিৃরহ উঠা  সময় আরয়শ্া( াঃ) “Pre-pubescent” লস্ট্রজ 
বেরলন না। র্া া এমনটা িরলন ত্া া অিশ্যই বমথযাচা  কর ন। মজা  িযাপা  হরচ্ছ, ১৯০৫ সারল  আি পর্বি মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  
সারথ আরয়শ্া( াঃ) এ  বিরয় লকান ইশুযই বেল না। ১৯০৫ সারল লজানাথন ব্রাউন সিবপ্রথম এটা বনরয় জল লঘালা কর ন। 
কা ণ, এ  আরি এটা সিা  কারে একেম স্বাভাবিক িযাপা  বেল।  
. 
র্ারে  এ পর ও িযাপা টা হজম ক রত্ কষ্ট হয় ত্ারে  লোট্ট একটা এেরপব রমন্ট ক রত্ িলি। আপনা  োেী বকংিা নানী 
লিাঁরচ থাকরল ত্ারে  বজরজ্ঞস করুন ত্ারে  কত্ িে  িয়রস বিরয় হরয়বেল, সম্ভি হরল ত্ারে  কাে লথরক লজরন বনন আপনা  
িড়-োেী এিং িড়-নানী  বিরয় কত্ িে  িয়রস হরয়বেল। লেখরিন িয়সটা ৯-১৫ এ  লিশ্ী না। এখন পা রিন বক বনরজরে  
পূিবপুরুষরে  বশ্শুকামী িলরত্? আল্লাহ-ত্ায়ালা এভারিই মানুরষ  বমথযাগুরলারক মানুরষ  বেরকই বেব রয় লেন। 
.  
এিা  সভয লেশ্গুরলা  বেরক ত্াকাই। লমবেরকারত্ লেরল লমরয়  নেবহক সম্পরকব  জনয এই আধুবনক সমরয় নূনযত্ম িয়স মাত্র 
১৩। লখাে ইউ.এস লস্ট্রট লমরয়রে  বিরয়  িয়রস  বভন্নত্া আরে। লর্মনঃNew Hampshire এ িয়স ১৩, New York এ 
১৪, South Carlonia লত্ িয়স বনধবা ণ ক া হরয়রে ১৫। আপবন লকান িয়সটারক সবঠক িলরিন?  
.  
ত্রি এটা বঠক লর্, অপব পে িয়রস বিরয় হরল, লমরয় া আত্নগ্লাবনরত্ লভারিন এিং স্বামী  প্রবত্ এরত্াটা অনু ি হন না। 
আরয়শ্া( াঃ) এ  সারথ বক এমনটা হরয়বেল?  
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AA%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=253181591784895
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. 
"লকমন বেল আরয়শ্া( াঃ) ও  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  োম্পত্য জীিন?" 
.  
মহানিী  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص অির  আরয়শ্া  াবেআল্লাহ আনহা  লর্ মহত্ব ও মর্বাো বেল, ত্া অনয লকান স্ত্রী  জনয বেল না। ত্া  প্রবত্ 
এ ভালিাসা বত্বন কার া লথরক লিাপন পর্বি ক রত্ পার নবন, বত্বন ত্ারক এমন ভালিাসরত্ন লর্, আরয়শ্া ( াঃ) লর্খান লথরক 
পাবন পান ক রত্ন, বত্বনও লসখান লথরক পাবন পান ক রত্ন, আরয়শ্া ( াঃ) লর্খান লথরক লখরত্ন, বত্বনও লসখান লথরক 
লখরত্ন।  
. 
অষ্টম বহজব রত্ ইসলাম গ্রহণকা ী আম  ইিনুল আস ( াঃ) ত্ারক বজজ্ঞাসা কর ন : “লহ আল্লাহ   াসূল, আপনা  বনকট 
সিরচরয় বপ্রয় লক ?” বত্বন িলরলন : “আরয়শ্া”। আম  ( াঃ) বজজ্ঞাসা ক রলন : পুরুষরে  লথরক ? বত্বন িলরলন : “ত্া  
বপত্া”। {িুখাব  ও মুসবলম}  
. 
 াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ত্া  সারথ লখলা-ধুলা, হাবস-ঠাট্টা ইত্যাবেরত্ অংশ্ গ্রহণ ক রত্ন। লকান এক সের   াসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম ত্া  সারথ লেৌড় প্রবত্রর্াবিত্ায়ও অংশ্ লনন।  
. 
আরয়শ্া ( াঃ) আর া িণবনা কর ন, র্া  ো া ত্া  সারথ  াসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লারম  লেহ, মমত্া  প্রকাশ্ 
পায়।বত্বন িরলন : “আল্লাহ  শ্পথ, আবম  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লেরখবে, বত্বন আমা  ঘর   ে জায় োাঁড়ারত্ন, হািবশ্ া রু্দ্ধাস্ত্র বনরয় 
লখলা-ধুলা ক ত্, আ   াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আমারক ত্া  চাে  বেরয় লঢরক বনরত্ন, লর্ন আবম ত্ারে  লখলা উপরভাি কব  ত্া  কাাঁধ 
ও কারন  মধয বেরয়। অত্ঃপ  বত্বন আমা  জনয োাঁবড়রয় থাকরত্ন, র্ত্েণ না আবমই প্রস্থান ক ত্াম”। {আহমে}  
.  
ত্া  প্রবত্  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ভারলািাসা  আর কবট আলামত্ হরচ্ছ, মৃতু্য শ্র্যায় বত্বন আরয়শ্া  বনকট থাকা  জনয অনযানয স্ত্রীরে  
কাে লথরক অনুমবত্ বনরয়রেন, লর্ন আরয়শ্া ( াঃ) ত্ারক লসিা শুশ্রূষা প্রোন কর ন।  
. 
“আরয়শ্া( াঃ) হরত্ িবণবত্,  াসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ملسو هيلع هللا ىلص আমারক িরলন : তু্বম কখন আমা  উপ  সন্তুষ্ট থাক আ  কখন  াি ক  
আবম ত্া িুেরত্ পাব । বত্বন িরলন, আবম িললাম : বকভারি আপবন ত্া িুরেন ? বত্বন িলরলন : তু্বম র্খন আমা  উপ  সন্তুষ্ট 
থাক, ত্খন িল, এমন নয়- মুহাম্মরে   রি  কসম, আ  র্খন আমা  উপ   াি ক , ত্খন িল, এমন নয়- ইি াবহরম   রি  
কসম। বত্বন িরলন, আবম িললাম : অিশ্যই লহ আল্লাহ   াসূল, ত্রি আবম শুধু আপনা  নামটাই ত্যাি কব ”। {মুসবলম}  
. 
আরয়শ্া( াঃ)  াসূল ملسو هيلع هللا ىلصএ  প্রবত্ এরত্াটা আত্নসম্মান লিাধ ক রত্ন লর্ বত্বন মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক উরেশ্য কর  িরলবেরলন, “লকন 
আমা  মত্ একজন না ী, আপনা  মত্ একজন পুরুষরক বনরয় আত্মসম্মান লিাধ ক রি না ?” {মুসবলম} 
.  
এ পর ও র্া া এই বিরয় বনরয় জলরঘালা কর  ত্ারে  িলি, “If Ayesha (R) was happy and satisfied with her 
marriage, who are you to point your finger at her marriage?”  
. 
. 
"বিরয়  লপেরন বহকমাহ" 
. 
মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص ও আরয়শ্া( াঃ) এ  বিরয়  কা রণ মুসবলম উম্মাহ নানাবেক লথরক লাভিান হরয়বেল। আরয়শ্া( াঃ) মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  
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স্ত্রীরে  মরধয লথরক সিরচরয় লিশ্ী হােীস িণবনা কর বেরলন।[২] [বচত্র ১] 
. 
সিরচরয় লিশ্ী হােীস িণবনাকা ীরে  মারে বত্বন বেরলন চতু্থব। আিু হু াই া,আিেুল্লাহ ইিরন উমা  এিং আনাস ইিরন 
মাবলরক  পর ই ত্া  অিস্থান। বত্বন লর্সি বিষরয় হােীস িণবনা কর বেরলন ত্া র্বে বত্বন িণবনা না ক রত্ন ত্াহরল ইসলামী 
শ্ ীয়রত্  একটা িড় অংশ্ অপূণব লথরক লর্ত্।  
. 
হােীস এিং ত্ােসীর   এমন লকান িই লনই র্ারত্, আরয়শ্া( াঃ) নামবট িলিল কর  না।  
. 
 াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  মৃতু্য  প  লম্বা একটা সময় ত্াাঁ  জ্ঞান আরয়শ্া( াঃ) সাহািী ও ত্ারিয়ীরে  মারে েবড়রয় বেরত্ লপর বেরলন। 
ইিরন হাজা  আসকালানী( হঃ) এজনয িরলবেরলন, “ মবহলারে  মরধয আরয়শ্া( াঃ) বেরলন ইসলারম  সিরচরয় িড় আরলম।” 
[৩] 
.  
উ ওয়া বিন জুিারয়  িরলরেন-“ আবম কখনও কাউরক পাই নাই বর্বন কু আন ও হালাল এিং হা ারম  আরেশ্ বনরষধ, ইলমুল 
আনসাি িা নসি-শ্াস্ত্র এিং আ বি কবিত্ায় আরয়শ্া ( াঃ) এ  লচরয় লিবশ্ জানরত্ন। লসই কা রণ অরনক িরয়াবজষ্ঠ সাহাবিরয় 
লক ামিণ জবটল লকান বিষয় বন সরন আরয়শ্া( াঃ) এ  সাহার্য গ্রহণ ক রত্ন। [৪]  
. 
আিা  মো  মুশ্ব ক কু াইশ্রে  কারে বের  র্াই। নানাভারি মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক প্ররলাভন লেবখরয়ও ত্া া মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  সারথ 
লকান সমরোত্া ক রত্ পার বন। মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص র্বে না ীরলাভী হরত্ন ত্রি ত্খনকা  পব বস্থবত্  সুরর্াি বনরয় আ রি  সিরচরয় 
সুন্দ ী না ীরে  বিরয় ক রত্ পা রত্ন, বশ্শুকামী হরল পা রত্ন লিরে লিরে বশ্শুরে  লভাি ক রত্। বত্বন ত্া  বকেুই কর নবন। 
কা ণ, ত্াাঁ  বমশ্ন বেল সরত্য  পরথ আজম সংগ্রারম । ত্াাঁ  উরেশ্য বেল মানুষরক ‘সৃবষ্ট  োসত্ব লথরক স্রষ্টা  োসত্ব’ এ  বেরক 
বনরয় র্াওয়া। ত্াই লত্া সত্য প্রচার   জনয অনমনীয় লথরক বত্বন িরলবেরলন- 
.  
“আমা  এক হারত্ সূর্ব আর ক হারত্ চন্দ্র এরন বেরলও আমা  ধমব লথরক আবম বি ত্ হি না। হয় আল্লাহ আমারক জয়ী 
ক রিন, নতু্িা আবম লশ্ষ হরয় র্াি। বকন্তু এ কত্বিয লথরক বিচুযত্ হি না।” [৫] 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] সহীহ মুসবলম, বকত্ািুল বনকাহ  
[২] বস াতু্   াসূল-মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা- ৭৬৮ 
[৩] Young Ayesha-Anwar Al Awlaki 
[৪] ইিরন কাইয়ুযম ও ইিরন সা’ে কতৃ্বক জালা-উল- আেহাম খন্ড ২, পৃষ্ঠা-২৬ 
[৫] সী ারত্ ইিরন বহশ্াম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪ 
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৪৬  
পবিমা বিশ্ব এিং মুসবলম বিরশ্ব ত্ারে  অন্ধ অনুসা ী া ইসলামরক আিমণ ক া  
সময় লর্ সি আগুবরমন্ট িযিহা  কর   

-আবসে আেনান 

 

পবিমা বিশ্ব এিং মুসবলম বিরশ্ব ত্ারে  অন্ধ অনুসা ী া ইসলামরক আিমণ ক া  সময় করয়কটা ধ ািাাঁধা আগুবরমন্ট িযিহা  
কর । এগুরলা  লিশ্ী ভািই হল প্রাচযবিে িা ওব রয়ন্টাবলস্ট্রে  ো া িযিহৃত্ নানা িিাপচা রু্বি, লর্গুরলারক িািিত্া বিিবজবত্ 
এিং ত্থযিত্ ভারি ভুল। রু্বিিত্ িা ননবত্ক উৎকষব না, েযাকচুয়াল অযাবকউব বস না, এই আগুবরমন্টগুরলা  মূল চাবলক শ্বি 
হল এগুরলা  ইনবিট ইসলামবিরেষ।  
. 
েুঃখজনক ভারি আমারে  সমারজ এ কম মানুরষ  অভাি লনই র্া া হাবস মুরখ এিং খুবশ্ মরন পবিমা বিরশ্ব  িুবদ্ধিৃবিক 
লিালামীরক লমরন বনরয়রেন। পবিমারে  লর্রকান োবি ত্া া বিনািাকয িযরয় লমরন বনরত্  াবজ। এই কা রণ আগুবরমন্টগুরলা  
প্রচা  আমারে  বশ্বেত্ সমারজ  মরধযও লিশ্ ভারলা মরত্াই হরয়রে।  
. 
ইসলামবিরেষীরে  এ কম একবট আগুবরমন্ট হল ম াল সুবপব ওব বট-  আগুবরমন্ট। পবিমা উো বনবত্ক বচিাধা া [Liberalism] 
এিং লসকুযলাব সমরক ননবত্কভারি ইসলারম  চাইরত্ লশ্রষ্ঠত্  োবি ক া। বলিার বলসম আ  লসকুযলাব সরম  এবথকাল 
বসরস্ট্মরক ইসলারম  লেয়া ননবত্ক িযিস্থা  লচরয় লশ্রষ্ঠত্  োবি ক া।  
. 
ইসলামবিরেষী া েুই ভারি এই োবি  পরে রু্বি লেয়া  লচস্ট্া কর । প্রথমত্ ত্া া ইসলামরক আিমণ কর । “ইসলাম না ী 
স্বাধীনত্া লেয় না, ইসলাম লচার   হাত্ কাটরত্ িরল, ইসলাম অমানবিক, ইসলাম িিব , ইসলাম চা টা বিরয়  অনুমবত্ বেরয়রে, 
ইসলারম িাক স্বাধীনত্া লনই, ইসলারম  বজহারে  কথা আরে...” এ কম বিবভন্ন কথা িরল। এটা হল ননবত্ক ভারি ইসলাম 
অধম এটা প্রমাণ ক া  জনয লচস্ট্া।  
. 
বেত্ীয়ত্, ত্া া বিবভন্ন ভারি প্রমাণ ক া  লচস্ট্া কর  লকন ত্ারে  েশ্বন এিং ননবত্ক বচিাধা া উন্নত্ত্ । ত্া া কত্ ননবত্ক, 
ত্া া কত্ উো , ত্া া নীবত্  প্ররশ্ন করত্াটা আরপাষহীন, ত্া া মানিাবধকার  কত্ বিশ্বাসী, মানিত্া  ধা কিাহক – এসি 
িযপার  বিবভন্ন োবি কর ।  
. 
আম া সিাই এেুরটা অযারপ্রারচ  সারথই পব বচত্। আম া সিাই কমরিশ্ী এই আগুবরমন্টগুরলা শুরনবে। অরনরক হয়রত্া বকেুটা 
প্রভাবিত্ও হরয়বে। বকন্তু িািিত্া বক আসরল পবিমারে , এিং ত্ারে  িাোমী চামড়া  অন্ধ অনুসা ীরে  এই িিিযগুরলারক 
সমথবন কর ?  
. 
লকান জাবত্ িা সভযত্া করত্াটা ননবত্ক এটা পব মাপ ক া  একটা ভারলা উপায় হল লসই জাবত্ িা সভযত্া ত্া  অবধনি এিং 
েুিবলরে  সারথ বক  কম আচ ণ কর  লসটা লেয ক া। র্ারে  উপ  ত্া া কতৃ্ত্ব অজবন কর রে ত্াাঁরে  সারথ বক  কম 
আচ ণ কর  লসটা লথরক লকান জাবত্ আসরলই করত্াটা ননবত্ক লসটা আপবন িুেরত্ পা রিন। প্ররয়াজরন  ত্াবিরে লকউ ত্া  
ননবত্কত্া করত্াটা করম্প্রামাইর্ কর  লসখান লথরকও আপবন একটা ধা না পারিন। 
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বনরচ  বলঙ্কবট হরচ্ছ ২০ লশ্ লসপরটম্ব , ২০১৫ লত্ বনউইয়কব টাইমস পবত্রকায় প্রকাবশ্ত্ একবট আবটবরকরল । 
.  
http://tinyurl.com/psqpqqd  
. 
বলঙ্ক লথরক আপনা া সমূ্পণব আবটবরকল পড়রত্ পা রিন, আবম এখারন সংবেপ্ত ভারি মূল বিষয়টা িলবে। লর্রকান লেরশ্ আগ্রাসন 
চালারনা  সময় আগ্রাসী বভনরেশ্ী লসনােল বকেু স্থানীয় ললাকরক িযিহা  কর । ত্া া এসি লকালাির ট রে  বমত্র িা অযালাই 
িরল থারক। আেিাবনিারন  মুসবলম ত্থা ত্াবলিারন  বিরুরদ্ধ রু্রদ্ধ অযাবমব কান াও বকেু স্থানীয় োলালরে  িযিহা  ক রে। 
অযাবমব কা  এসি বমত্ররে  অরনরক ই হবি হরচ্ছ ধষবণ । বিরশ্ষ কর  কমিরয়সী লেরলরে  ধষবণ ক া। অযাবমব কানরে  এই 
বমত্ররে  কমযান্ডা  া কমিরয়সী বশ্শু এিং বকরশ্া রে  বনরজরে  লর্ৌনোস বহরসরি িযিহা  ক রত্া। ত্াাঁরে রক ২৪ ঘন্টা 
বিোনা  সারথ লশ্কল বেরয় লিরধ  াখা হরত্া আ   ারত্ ধষবণ ক া হরত্া। এিং এই কাজগুরলা হরত্া অযাবমব কানরে  লিইরস  
লভত্র ।  
. 
অথবাৎ অযাবমব কানরে  লসনাঘাবটরত্, অযাবমব কানরে  বমত্র া, অযারমব কানরে  উপবস্থবত্রত্ বশ্শুরে  ধষবণ ক রত্া। শুধু ত্াই না, 
অযাবমব কান লসনািাবহনী এই বিকৃত্কাম, ধষবক ও সমকাবমরে  বিবভন্ন গ্রারম  লনতৃ্রত্ব  পরে িসারত্া। ত্াই এটা িলা অনুবচত্ 
হরি না লর্, এই বশ্শু বকরশ্া রে  উপ  বনর্বাত্রন  জনয অযারমব কা োয়ী। এ কম একবট লমব ন লিইরস বকেু বকরশ্া  মুি 
হিা  লচস্ট্া ক া  সময় একজন অযারমব কান লসনারক গুবল কর  হত্যা কর । ঐ লসনা মা া র্ািা  লপ্রবেরত্ই বনউইয়কব 
টাইমরস  এই আবটবরকলবট ললখা। এমন না লর্ ত্া া মুসবলম বশ্শুরে  অবধকা  বনরয় উবেি হরয় আবটবরকলবট বলরখরে। 
. 
অরনরক মরন ক রত্ পার ন এটা একটা বিবচ্ছন্ন ঘটনা। লেখা র্াক অযারমব কান া অনয লর্ লেশ্বটরত্ আগ্রাসন চাবলরয়রে 
লসখারন বক অিস্থা। ই ারক অযারমব কান আগ্রাসন চলাকালীন সমরয় কুখযাত্ আিু গ্রাইি কা ািার  অযারমব কান  িন্দীরে  উপ  
ভয়ঙ্ক  বনর্বাত্ন চালারনা হয়। র্া লস সময় বিশ্ব বমবিয়ারত্ িযাপকভারি সমারলাবচত্ হয়। বকন্তু র্া মূল ধা া  বমবিয়ারত্ 
আরলাবচত্ হয় বন লসটা হল অযারমব কান লসনা া আিু গ্রাইি কা ািার  শুধু মুসবলম না ীরে রকই ধষবণ কর  বন, ি ং ত্াাঁরে  
সামরন ত্াাঁরে  লোট লেরলরে  ধষবণ কর রে এিং লসটা  বভবিও কর রে। লা হাওলা ওয়ালা কু’আত্া ইল্লাহ বিল্লাহ। আল্লাহ 
আমারে  অেমত্া েমা করুন। 
. 
http://tinyurl.com/otfeory  
http://tinyurl.com/qyqrjh  
এ িযাপার  পুবলৎর্া  জয়ী সাংিাবেক বসরমা  হা শ্ এ  িিিযঃ http://tinyurl.com/nnhh59u  
. 
এমনবক হরত্ পার  এটা শুধু অযারমব কান া ক রে, অথিা এটা শুধু ই াক এিং আেিাবনিারনই ঘরটরে? আচ্ছা আম া একটু 
অনযবেরক ত্াকাই। 
. 
জাবত্সংঘ শ্াবি  ো িাবহনী এমন একবট লসনিাবহনী র্া পব চাবলত্ জাবত্সংরঘ  আেশ্ব অনুর্ায়ী। লর্মন লসাবভরয়ত্ আবমব  
লপেরন চাবলকা শ্বি বেল লসাশ্যাবলসম, র্া বেল ত্ৎকালীন লসাবভরয়ত্ ইউবনয়রন  আেশ্ব। লত্মবনভারি জাবত্সংঘ শ্াবি ো 
িাবহনী  চাবলকা শ্বি হল জাবত্সংরঘ  আেশ্ব – লসকুযলা  বহউমযাবনসম িা “ধমব বন রপে মানিত্ািাে”। 

জাবত্সংঘ শ্াবি  ো িাবহবন  সেসয া লসকুযলা  বহউমযাবনসরম  মহাম আেরশ্ব উিীবিত্ হরয় লর্সি অিরল শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা  
জনয লিরেন লসখারন ধষবরণ   াজয প্রবত্ষ্ঠা কর  এরসরেন। মাবল, মধয আবেকান প্রজাত্য, করঙ্গা বিবভন্ন জায়িায় এই 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fpsqpqqd&h=ATM4DznQdEGSG46Zty_ipwKw8wmIlWaItpAEtRbTFBb7BdX7t99ZT0KU2iA20McQQyIjbxJQ3Dg1SHXk2iO2ga7_mMya5rL-uFosxCqIjHeNcEZv9VR3ARFzq-eD1MqPrwNSVojj2uvnXRniLf3eq1V3zxu3fkztVOBwpM4ABtpmhKrc2geGL948R_Kfmk5fEZIjQ-_H6NlTAikLyBiOq8cxxS0hP6bK1lM4dItF0xa3dFWKRvGcj0ClRByBMkfP-r0d2iOy7Jb4sUPskjxyoZXR8DrKdXMawjoyIWIpVw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fotfeory&h=ATP-HIYTOeKoUgt1-i1ePpmQXkspVmI-3TtrKlx_74KTe34ZNA18D02RrqYXFHgxBWPeHH36cWJ9zbH9ahkeiyY1fj7nYA2BBfZW_QAsKdT1msRUJ26XpT2P8-YPFMe0wmH9XWawwupz7SkgUV47rxQQcaW2BkY2Fz4MXMAsLxwFlNJ1IE3ElNec_Ea41urSwO8iyK5PXXBAvdZeILPvSowquJpc_z8oAkmp3MMU0YB-x58-mHMVz6occA0p58WXhuDlPBI6_Dtg_EcG5zgUk3uqKFf09T4Ks5a7U0C-CA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fqyqrjh&h=ATMH-KmO5_vgnerqLIDpJjTNRAWP-8FM2ZN9tLyRtTuEiv2oqJgECESXd2WMf-40uMFNjQ0LF2lo62dlkCwYr2jp0j_CR_N9nNxt5opI4wo6m1H5iPWbdRD0IYz4tJbEd9nxxO_usVCIevK5kCQkfvzXoVKHv649-eBHHUAbOc8f57Afv7_csZmVKYGu0j8UDFW6EPyNpJLcT9JlLw2qLIzPpiP7qg_k7jEIX5ZYpcFu820LpZnfPnHFXSXGDAGazmMekLA6jX9k0PZy2ulBg9Nva1A6IAVYmYTMAs7g-w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fnnhh59u&h=ATOad7-axvwKX7IO5lUnEpwRoK1r2TZB_yNjP_0MMXQn-X64F8LcGfHTJT0bQDynu2zWYSmhkXZbwtJk4eojPOG240v3kh8mV_clW0X1xcpxtCr_ATEyOAatH5oIuEYCvE95OAzB-L4mOJMLOcqyZnkdgtpxseRMIUcIQIdMROC0IcC_xt-9sdFyKbsN1RwOmbGGq85wGfBkmhexSyBQo2vSnA9mP5eQHMuxh6kyI9TvJi9eeq1w86tI0sgYRGxoj9N167kLFpDFhQ9dB7HTXRvY8asVH5KRxlLru9xj0A
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শ্াবি েী া এই কাজ কর রে। হাইবত্রত্ প্রায় এক েশ্ক ধর  এই ধষবণ চলরে। 
. 
http://tinyurl.com/kq3zytd http://tinyurl.com/nqthgh9http://tinyurl.com/ndahex4 http://tinyurl.com
/q72ojgb  
[এিযাপার  বিিাব ত্ জানা  জনয লেখুন #সত্যকথন_৩৮] 
. 
এই ধষবরণ  স্বীকা  শুধু না ী া না। প্রবত্বট লেরত্র বশ্শুরে  ধষবণ ক া হরয়রে। একটু পযাটানবটা লেয করুন। প্রবত্বট লেরত্র 
বভকবটম হরলন রু্দ্ধবিধ্বি লেরশ্ না ী, বশ্শু এিং িন্দী া। প্রবত্বট লেরত্রই ত্া া োবি কর রে ত্া া এসি লেরশ্ শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা  
জনয র্ারচ্ছ, িণত্য আনা  জনয র্ারচ্ছ, মানিাবধকার   জনয র্ারচ্ছ। অথবাৎ এই মহান আেশ্বগুরলা ো া িলীয়ান লসনা া 
সিরচরয় েুিবল মানুষগুরলারক ত্াাঁরে  সিচাইরত্ েুিবল সমরয় আিমণ কর রে। এিং মানিত্া, শ্াবি, িিত্য এই আেশ্বগুরলা 
ত্াাঁরে  এই নপশ্াবচকত্া, এই বপ্ররিটব  বিরহইবভয়া রক থামারত্ পার  বন। 
. 
সিচাইরত্ ভয়ঙ্ক  িযাপা  হল ত্া া লত্া এসি ঘটনা লচরপ  াখা  লচস্ট্া কর রেই, বকন্তু প্রকাবশ্ত্ হিা  প ও ত্া া এই 
িযাপার  লকান িযিস্থা বনরত্ ইচু্ছক না। ত্া া বকন্তু িুক েুবলরয় িরল লিড়ায় ত্ারে  লসনািাবহনী কত্ ননবত্ক, কত্ মানিত্ািােী। 
মুসবলম া জঙ্গী আ  ত্া া মানিত্ািােী। অথচ ত্ারে  লসনািাবহনী, ত্ারে  আেরশ্ব  ধা ক াই, আেিাবনিান ও ই ারক 
লত্জবস্ক্রয় অস্ত্র িযিহা  কর , ওয়াইট েসে াস িযিহা  কর , বশ্শুরে  ধষবণ কর , না ীরে  ধষবণ কর  লসটা  বভবিও কর , 
বনরজ া বনরজরে  ধষবণ কর , লড্রান হামলা কর  বনয়বমত্ বশ্শু হত্যা কর , ঘন জনিসবত্ পূণব এলাকায় বনবিবচার  িবম্বং কর ।  
. 
এরত্া বকেু ক া  প ও ত্া া মানবিক। ত্া া মানিত্ািােী ত্া া মহান, আ  মুসবলম া বিশ্বাস কর   াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  বিরুরদ্ধ 
কটুবিকা ী  শ্াবি মৃতু্যেন্ড, ত্াবলিান মরন কর  চুব   শ্াবি হাত্ কাাঁটা, আম া মরন কব  শ্া ীয়াহ মানিজাবত্  একমাত্র 
সংবিধান – এজনয আম া িিব , মধযরু্িীয়, জবঙ্গ!  
. 
পবিমা ওব রয়ন্টাবলস্ট্, ইসলামবিরেষী এিং ত্ারে  িাোমী চামড়া  সিান া আমারে  খুি কর  লিাোরনা  লচস্ট্া কর ন 
ইসলামরক মানুষরক িন্দী কর , অসম্মাবনত্ কর , অবধকা  লকরড় লনয় আ  পবিমারে  আেশ্বগুরলা মানুষরক সম্মাবনত্ কর । 
িািিত্া হল পবিমারে  আেশ্ব মানুষ চ মভারি অসম্মান কর  এিং ত্াাঁরক পশু  লচরয়ও বনকৃষ্ট পর্বারয় নাবমরয় আরন। এসি 
আেশ্ব পুরুষরক লম্পট এিং না ীরক পরণয পব ণত্ কর । 
. 
এই আেশ্বগুরলা মানুষরক “অবধকা , মানিত্া, স্বাধীনত্া"-  মরত্া বকেু সুন্দ  সুন্দ  শ্ব্দ শুবনরয় অন্ধ ও িবধ  িাবনরয়  ারখ। 
লোলনা লথরক কি  পর্বি অথব-সম্পে-না ী  লপেরন েুরট চলা এক লঘা গ্রস্থ জনরিাষ্ঠী সৃবষ্ট কর । এই আেশ্বগুরলা নযায়বিচা  
লেয় না, সুশ্াসন লেয় না, ননবত্ক উৎকষবত্া আরন না ি ং উরটাটা কর । এই আেশ্ব এমন বকেু মানুষ নত্ব  কর  র্া া মুরখ 
মানিত্া আ  মানিাবধকার   কথা িরল, বকন্তু কারজ  মাধযরম মানিাবধকা  লঙ্ঘন কর । ত্ারে  িিব ত্া অরনক লেরত্রই ত্ারে  
িুরসইিা  পূিবপুরুষরে  বহংস্র পাশ্বিকত্ারকও োবড়রয় র্ায়।  
. 
অনযবেরক ইসলাম প্রকৃত্ ভারি মানুষরক মুি কর । নযায়বিচা  বনবিত্ কর । স্বচ্ছত্া ও সুশ্াসন বনবিত্ কর । না ীরক ত্াাঁ  
প্রাপয সম্মান লেয়, সু বেত্  ারখ এিং মানিচব রত্র  অন্ধকা  বেকবটরক লািাম বেরয়  ারখ। ইসলাম মানুষরক অজ্ঞানত্া  
অন্ধকা  লথরক আরলা  বেরক আরন। সৃবষ্ট  উপাসনা লথরক মুি কর  মানুষরক এক আল্লাহ-  ইিাোরত্ বনরয়াবজত্ কর । অথব, 
সম্পে, সম্মান, েমত্া  লপেরন লোটা  িেরল আল্লাহ  াবু্বল আলামীরন  সন্তুবষ্ট অজবরন  জনয মানুষরক প্রবত্রর্াবিত্া ক রত্ 
লশ্খায়। 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fkq3zytd&h=ATPD7Bu0Ai2FDtX6J81WQ80jK5GiE3m3Sn-Sh7l9H3j_p14cRaOVyXMncjnIwaB6d8jbpuXkjAm-xQ9HV9qStH0lDmg23TmyRGQSMDFY0ZmMOOEgOioe22n16VOi9KHzgxLwRrD1McroHqv7Yuahmy-3pMMFGs4f6B_qfofOaVOliEodXgSpjjhJAabUURsX4FjXE1Y6JEPGnBb4F2DeN5K9-xnRPfshwwnjWic3lvjWO2woopn01GHK3U5fIHVwNYYCcoFHVSrgw8n-GVh9Bu7uzqW0BrCeBVY_zgTm-g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fnqthgh9&h=ATMMXYkdHxoybRHNy7mMV35F8eZ7A6Dal8SDvQV-pqBSg-U9JQWTz4Tinx4NX1gVYL9UM1fwL5wZ2O_NMl7rpXyByCc-AV15qjdLQNsHG1kMnJvMFbR2NCj97BAr-UI4jK4JkDw1SwPyBaCKGLmM7tehEZi8QlT51BAm2EErqhZ4R1Sv2wiZ0ulsl-y-PoKoawzh9GlW1fJYJa8OFGc_XLnd17-EZHGr-8aYmT_nVe7yu-jV0i6tit6j0DCXrtcSOwkVT2q-IfWR0dEcY5OrTlIGzbAvli4xFVE1DyFq2g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fnqthgh9&h=ATMMXYkdHxoybRHNy7mMV35F8eZ7A6Dal8SDvQV-pqBSg-U9JQWTz4Tinx4NX1gVYL9UM1fwL5wZ2O_NMl7rpXyByCc-AV15qjdLQNsHG1kMnJvMFbR2NCj97BAr-UI4jK4JkDw1SwPyBaCKGLmM7tehEZi8QlT51BAm2EErqhZ4R1Sv2wiZ0ulsl-y-PoKoawzh9GlW1fJYJa8OFGc_XLnd17-EZHGr-8aYmT_nVe7yu-jV0i6tit6j0DCXrtcSOwkVT2q-IfWR0dEcY5OrTlIGzbAvli4xFVE1DyFq2g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fq72ojgb&h=ATMYUxJCOtRqlpqtjWky71O71GqhCzatT9ZTpX1m10irIld6SPzh4Fceo-gS7HEfm1LRbdqYCM3LPH_JtpoDYps2P7XDpz3erAXPUV_YFIbps3Nc8olfbvyT9ejkGmF1o0WDDIG7L--rkst7Z9ZqDNY3guWtF2KFWay5n_Begcy2s8WEgEQaVQuIXmLCTSfKVVgWI4mlh3FVpmnKjCpnBxfOJUzsQ-JBmITODiX-SEYRKmocYpfkCFnqmsuDyQVIZsI9NBzpYyau8BymEXlBW2jfslEJ17AB5bRuiPzgJA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fq72ojgb&h=ATMYUxJCOtRqlpqtjWky71O71GqhCzatT9ZTpX1m10irIld6SPzh4Fceo-gS7HEfm1LRbdqYCM3LPH_JtpoDYps2P7XDpz3erAXPUV_YFIbps3Nc8olfbvyT9ejkGmF1o0WDDIG7L--rkst7Z9ZqDNY3guWtF2KFWay5n_Begcy2s8WEgEQaVQuIXmLCTSfKVVgWI4mlh3FVpmnKjCpnBxfOJUzsQ-JBmITODiX-SEYRKmocYpfkCFnqmsuDyQVIZsI9NBzpYyau8BymEXlBW2jfslEJ17AB5bRuiPzgJA
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A9%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=254192718350449
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. 
এ কা রণ লর্সি বিকৃত্কাম, সমকাবম, বশ্শুকাবমরে  অযারমব কান লসনা া বমত্র বহরসরি গ্রহণ কর  ত্াবলিান ত্ারে  খুাঁরজ লি  
কর  হত্যা কর । অযারমব কান া লর্খারন পবপ চাষ লথরক অথব উপাজবন কর  ত্াবলিারন  শ্াসনামরল লসই পবপ চাষ লনরম আরস 
শুরনয  লকাঠায়। অযারমব কা ত্া  ত্থাকবথত্ সুবপব ও  শ্াসন িযিস্থা বেরয় প্রায় এক েশ্ক লচস্ট্া কর ও প্রবহবিশ্ারন  সময় 
মে বনবষদ্ধ ক রত্ িযথব হয়। বকন্তু ত্াবলিান মাত্র করয়ক িের  পবপ চাষ িন্ধ কর  লেরল। বব্রটীশ্ া মুসবলম না ীরে  ধষবণ কর  
আ  ত্াবলিারন  কারে িন্দী ইরয়াভন ব িলী ইসলাম গ্রহণ কর । এটা হল এক সুস্পষ্ট পাথবকয এই েুই আেরশ্ব  মরধয। বনিয় 
এটা একবট সুস্পষ্ট পাথবকয, এিং বনিয় এ  মারে প্রমাণ আরে ত্াাঁরে  জনয র্া া বনরজরে  বিচা -িুবদ্ধ-বিরিকরক এখরনা 
সমূ্পণবভারি পবিমারে  কারে িন্ধক লেনবন।  
. 
িাবহযক চাকবচকয, চটকো  কথা, মানিত্া ও শ্াবি  ল টব ক এিং পবিমারে  নিষবয়ক, সামব ক ও প্ররু্বিিত্ সােরলয আম া 
বিভ্রাি হই। বিরশ্ষ কর  আম া র্া া লসকুযলা  বশ্ো িযিস্থায় বশ্বেত্ হই ত্াাঁরে  মাথায় লোটরিলা লথরকই লিাঁরথ লেয়া হয় লর্ 
সেলত্া  সংজ্ঞা হল পবিমারে  মরত্া হওয়া। একই সারথ এই বশ্ো িযিস্থা এিং সমাজ আমারে  লশ্খায় পবিমারে  সি 
োবিগুরলারক ধ্রুি িািি সত্য বহরসরি লমরন বনরত্। লকান অবপ্রয় প্রশ্ন উত্থাপন না ক রত্। আম া পবিমারে  িড় িড় 
স্কাইরস্ক্রইপা  আ  বিশ্াল অথবনীবত্ লেবখ, বকন্তু এগুরলা  লপেরন ঔপবনরিবশ্ক এিং নিয-ঔপবনরিবশ্ক লুটপারট  ভূবমকা লেবখ 
না।  
. 
আম া ল রনসে আ  এনালাইরটনরমন্ট লথরক লশ্খা  কথা িবল বকন্তু ল রনসে আ  এনলাইরটরমন্ট মুসবলমরে  কারে করত্াটা 
ঋণী লসটা জানা  লচস্ট্া কব  না। আম া লজরনভা কনরভনশ্ারন  কথা িবল, বকন্তু লজরনভা কনরভনশ্ারন  প্রায় সারড় ১৩০০ 
িে  আরি মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লর্ মানিাবধকা  এিং রু্দ্ধিন্দী  অবধকার   িযাপার য়া মানি ইবত্হারস  সরিবাৎকৃষ্ট 
নীবত্মালা প্রণয়ন কর  লিরেন এটা বনরয় িলরত্ সংরকাচ লিাধ কব । জন সু্ট্য়া ট বমল, লিন্থাম, বলঙ্কনম, লপ্লইরটা, মােব লর্খারন 
এরত্া কারুকার্বময় িযাখযা বেরয়রেন এগুরলা  মারে আল্লাহ-  লেয়া স ল িযাখযা, র্া লিেুইন আ  বিজ্ঞানী, সিা  কারেই 
লিাধিময, আমারে  আকষবণ কর  না।  
. 
আমারে  মরধয ইনবেব ওব বট কমরপ্লে কাজ কর । আম া বনরজরে  েুদ্র, অপাংরত্য় মরন কব । আম া মরন কব  আমারে  
গুরুত্বপূণব হিা  উপায় হল পবিমারে  অনুস ণ ক া। আমারে  সেল হিা  উপায় হল বেব ঙ্গীরে  মরত্া হিা  লচস্ট্া ক া। 
ত্াই আমারে  সমারজ পবিমারে  অরনক িাোমী চামড়া  সিান আরেন র্া া পবিমারে  ইসলাম বিরেষ অনুস ণ ক ারক 
সভযত্া, সােলয আ  জ্ঞারন  মাপকাবঠ মরন কর ন, এরত্ অিাক হিা  বকেু লনই। এই মানুষগুরলা পবিমা বিশ্বরক প্রভু বহরসরি, 
পবিমা আেশ্বরক জীিনবিধান, েীন, বহরসরি গ্রহন কর রে।  
. 
এই িাোমী বেব ঙ্গী, নাবিক এিং কাবে রে  কথািাত্বা, প্রচা  প্রচা ণা এিং বমবিয়া  প্রভারি  কা রণ অরনক সাধা ণ মুসবলম 
প্রভাবিত্ হরয় পরড়ন। বকন্তু আপবন র্বে অন্ধভারি ওব রয়ন্টাবলস্ট্ এিং ত্ারে  লিালামরে  িিিয গ্রহণ না কর  একটু খুাঁবটরয় 
লেখা  লচস্ট্া কর ন, ত্াহরল লেখরিন, বমথযা, প্রত্া ণা, অবনবত্কত্া, পাশ্বিকত্া, এিং পাপাচা  বকভারি এই সভযত্া   রে 
 রে বমরশ্ আরে, লেখরিন বকভারি অন্ধকা  এই সভযত্ারক বঘর  ল রখরে। আবম এখারন ত্ারে  লসনারে  আচ রণ  মাধযরম 
মাত্র একবট উোহ ণ বেরয়বে, এ কম অসংখয উোহ ণ আরে। আপবন র্বে একটু বচিা কর ন ত্াহরল এই িুবল সিবস্ব আেরশ্ব  
অিঃসা হীনত্া আপনা  কারে পব ষ্কা  হরয় পড়রি।  
. 
এ া লর্সি আেরশ্ব  কযানভাবসং ক রে এগুরলা িত্ েুইশ্ িের  হত্যা, লুটপাট, ধষবণ আ  লনাং াবম োড়া পৃবথিীরক বকেু বেরত্ 
পার  বন। লর্খারন ইসলারম  সত্যত্া  সােয বেরচ্ছ ১৩০০ িের   বখলাোহ-  ইবত্হাস। ১৩০০ িে  ধর  শ্া ীয়াহ এ  
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আরলারক ইসলাম ো া িযবি, সমাজ ও  ারি  সমসযা  সমাধান ক া হরয়রে। কার া র্বে আসরলই প্রশ্ন জারি লকান আেশ্ব 
মানি জীিরন  সমাধান লেয়া  িযাপার  সেল, ত্াহরল লস ইবত্হাস লেরখ বনক। ইবত্হাস সােয লেরি, ইসলামই প্রথম 
মানিাবধকা  বনবিত্ কর রে, ইসলাম না ীরক সম্মান এিং স্বাধীনত্া বেরয়রে, ইসলাম নযায়বিচা  বনবিত্ কর রে, ইসলাম প্রথম 
ওরয়লরেয়া  লস্ট্ইরট  ধা ণা এরনরে এিং িািিায়ন কর রে, ইসলাম  ািীয় ভারি জ্ঞানবিজ্ঞারন  পৃষ্ঠরপাষকত্া কর রে। 
ইসলাম মানিজাবত্রক সরিবািম আেশ্ব বেরয়রে। ইসলামই একমাত্র িযিস্থা র্া মানিজীিরন  সমসযা  সেলত্া  সারথ সমাধান 
কর রে, িবহঃশ্ত্রু  লমাকারিলা কর  বটরক লথরকরে, বনজ আেরশ্ব  বিিা  কর রে। ইসলাম এই কাজগুরলা িািরি কর রে।  
. 
ইসলাম পবিমারে  আেরশ্ব  মরত্া কথায় সীমািদ্ধ না। ইসলাম কারজ  মাধযরম ত্াাঁ  আেবশ্বক উৎকষব প্রমাণ কর রে। পবিমা 
বচিাধা া জীিনবিধারন  িযাপার  অরনকগুরলা মরিল বেরয়রে বকন্তু লকানটাই িািি সমাধান লত্া লেয়-ই বন ি ং নতু্ন সমসযা 
সৃবষ্ট কর রে। আ  ইসলাম একবট মরিল বেরয়রে এিং ১৩০০ িে  ধর  লসই মরিরল  িািিায়রন  মাধযরম মানি জাবত্  
সমসযা  সমাধান বেরয়রে। একজন বচিাশ্ীল িযবি  জনয প্রমাণ বহরসরি এটুকুই র্রথস্ট্। এিং ইন শ্া আল্লাহ, ইসলামী 
বখলাোহ আিার া প্রবত্বষ্ঠত্ হরি, আল্লাহ-  মাবটরত্ আল্লাহ-   শ্া ীয়াহ আিার া কারয়ম হরি। আম া সমথবন কব  আ  না কব  
এটা আল্লাহ-  প্রবত্শ্রুবত্ র্া হরিই।  
. 
লর্ বিষয়টা বনরয় আমারে  বসদ্ধাি বনরত্ হরি ত্া হল আম া বনরজরে  বকভারি লেখরত্ চাই। আম া বক বনরজরে  সম্মাবনত্ 
অিস্থায় লেখরত্ চাই, আম া বক মাথা তু্রল মর্বাো এিং িরিব  সারথ িাাঁচরত্ চাই? নাবক আম া চাই পবিমা োসত্ব লমরন লনয়া  
মাধযরম অপমান আ  অন্ধ অণুস রণ  এক জীিন?  
. 
আল্লাহ  াবু্বল ইর্র্াহ আমারে  ইসলারম  মাধযরম সম্মাবনত্ কর রেনঃ 
. 
“লত্াম াই হরল সরিবািম উম্মত্, মানিজাবত্  কলযারন  জরনযই লত্ামারে  উদ্ভি ঘটারনা হরয়রে। লত্াম া সৎকারজ  বনরেবশ্ োন 
ক রি ও অনযায় কারজ িাধা লেরি এিং আল্লাহ  প্রবত্ ঈমান আনরি…” [সূ া আরল ইম ান, আয়াত্ ১১০]  
. 
ত্াই আমারে  সম্মান ইসলারমই বনবহত্। আমারে  জনয আল্লাহ ইসলামরক মরনানীত্ কর রেন, ত্াই আ  র্া বকেু ই অনুস ণ 
আম া কব  না লকন আম া কখরনাই সেল হরত্ পা রিা না।  
. 
“বনঃসরন্দরহ আল্লাহ  বনকট গ্রহণরর্ািয েীন একমাত্র ইসলাম... “ [সূ া আরল ইম ান, আয়াত্ ১৯]  
. 
 াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেনঃ লত্াম া র্খন ধার  িয়-বিিয় ক রি, িাভী  ললজ ধর  থাকরি, কৃবষ করমব বলপ্ত হরয় পড়রি এিং 
বজহাে লেরড় বেরি, ত্খন আল্লাহ্ লত্ামারে  উপ  অপমান চাবপরয় লেরিন এিং ত্া লত্াম া হটারত্ পা রি না, র্ত্েন না 
লত্াম া বনরজ  েীরন  বেরক বের  আস।(আহমে, আিু োউে, আল হাবকম)  
. 
আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল আমারে  সিাইরক লিাো  ত্াউবেক্ব োন করুন, আবমন। 
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৪৭ 
মুরখাশ্ উরমাচন - ৩ [পবিমা সমারজ  মব বচকাঃ ত্থাকবথত্ না ী স্বাধীনত্া  নারম 
না ীরে  লভাি ক া] 
-উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 

 

[আরি  পিবগুরলা  জনয লেখুন (সত্যকথন) ৪৩ এিং (সত্যকথন)৩৯] 
. 
নাবিক-ইসলামবিরেষী া লর্ পবিমা না ী অবধকা  ও না ী স্বাধীনত্া  কল্পকথা শুবনরয় ইসলামরক আিমন কর , মধযরু্িীয় ও 
িিব  িরল, ইসলাম না ীরক অসম্মাবনত্ কর রে এমন োবি কর , আসুন লেখা র্াক লসই পবিরম  বশ্বেত্, স্বাধীন, অবধকা প্রাপ্ত 
না ীরে  আসরল বকরস  মুরখামুবখ হরত্ হয়। আসুন লেবখ সভয পবিম স্বাধীন না ীরে  সারথ বঠক বকভারি আচ ণ ক রত্ 
লশ্খায়। 
.  
২০১৩ সারল  আিস্ট্ । ইউ.এস. এ. । ১৯ িের   সা া (েদ্মনাম) খুি খুবশ্ । ত্া  এত্বেরন  স্বে পূ ন হরত্ চরলরে । 
অরনক লচষ্টা  প  লস সুরর্াি লপরয়রে ইউবনভাবসববটরত্ পড়া  । অিরশ্রষ এরসরে লসই মুহূত্ব। কযাম্পারস  বেত্ীয়  ারত্ ত্া  
সি ক্লাসরমরট া পাটবী ক বেল ভাবসববটরত্ ভবত্ব  আনরন্দ । সা াও বেল লসখারন ।  
. 
 াত্ প্রায় ১ টা  বেরক ত্া  এক পুরুষ ক্লাসরমরট  সরঙ্গ ত্া  লেখা হরয় লিল। এই লেরলটারক লস আরি কখরনা লেরখবন ত্রি 
মারে মারে অনলাইরন কথা হরয়রে । বকেুেন িল্প গুজি ক া  প  ঐ লেরলটা ত্ারক িলল, “চল বকেু বড্রংক ক া র্াক । মাথা 
লনরড় সায় জানারলা সা া – ভারলা িরলে । আমা  িলা শুবকরয় কাঠ হরয় লিরে । লেরলটা সা া  গ্লারস বড্রংকস লঢরল বেল । 
সা া চুমুক বেল গ্লারস । ত্া প  ত্া  আ  বকেুই মরন লনয় ।  
. 
নয় ঘন্টা প  র্খন ত্া  জ্ঞান বে ল লস বনরজরক আবিষ্কা  ক ল অপব বচত্ এক রুরম  বিোনায় । মাথাটা বেম বেম ক বেল, 
িারয় একটা সুত্া পর্বিও লনই, চুলগুরলা এরলারমরলা । বিোনা  পারশ্ লচয়ার  িরস আরে একটা লেরল – এই লেরলটায় 
িত্কাল  ারত্ ত্া  গ্লারস মে লঢরল বেরয়বেল মরন পড়রলা ত্া  । স্থানীয় একটা হাসপাত্ারল লমবিকযাল লচকআরপ  ব রপাটব 
লথরক বনবিত্ হওয়া লিল সা ারক ধষবণ ক া হরয়রে । সা া অিশ্য আরি লথরকই এমনটা অনুমান কর বেল ।  
. 
খুিই েুঃরখ  বিষয় ইউর াপ আরমব কা  বশ্ো প্রবত্ষ্ঠানগুরলারত্ এ কম ঘটনা খুিই কমন । ধষবণ আরমব কা  বশ্োথবীরে  
কারে িালভারত্  মরত্াই সাধা ণ ঘটনা । এই লেরশ্  করলজ ইউবনভাবসববটগুরলা পৃবথিী  িবত্পথ পারট লেওয়া মানুষ নত্ব  
ক রে সত্য , বকন্তু লসই সারথ নত্ব  ক রে অরনক ধষবক । আরমব কা  সু্কল , করলজ , ইউবনভাবসববট  কযাম্পাস গুরলাই 
না ীরে  জনয বিরশ্ব  সিরচরয় অবন াপে কযাম্পাস । 
. 
বকেু পব সংখযান সাহার্য ক রি অিস্থা  ভয়ািহত্া িুেরত্ – 
. 
# এমন েয়লাখ বত্য়াি  হাজা  বশ্োথবী র্া া এ মুহূরত্ব আরমব কা  করলজ এিং ইউবনভাবসববটরত্ পড়ারশ্ানা ক রেন ত্াাঁ া 
জীিরন অিত্ একিা  ধষবরণ  বশ্কা  হরয়রেন । (২০০৭ সারল  জব প) 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AA%E0%A7%A9?source=feed_text&story_id=254722408297480
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A9%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=254722408297480
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# প্রবত্ ২১ ঘন্টায় আরমব কা  লকান না লকান করলরজ  কযাম্পারস ধষবরণ  ঘটনা ঘরট 
. 
# প্রবত্ ১২ জন করলরজিামী পুরুষ বশ্োথবী  মরধয ১ জন ধষবরণ  সারথ জবড়ত্ 
. 
# ধবষবত্ হওয়া ৫৫ শ্ত্াংশ্ই না ী লস সময় মাত্াল বেরলন । ৭৫ শ্ত্াংশ্ ধষবরক াই ধষবণ ক া  সময় মাত্াল বেল িা ত্া  অল্প 
বকেুেন আরি ড্রািস বনরয়বেল । 
. 
# ইংলযারন্ড  প্রবত্ বত্নজন মবহলা বশ্োথবী  মরধয একজন ত্াাঁ  বনজ বশ্ো প্রবত্ষ্ঠারনই ধষবরণ  বশ্কা  হয় (রটবলগ্রাে) 
. 
# আন্ডা গ্রযাি ললরভরল  অরধবক মবহলা বশ্োথবী জাবনরয়রেন ত্া া প্ররত্যরকই এমন কাউরক বচরনন র্া া ত্ারে  বনরজরে  
কযাম্পারসই বনরজরে  িনু্ধরে  ো া ধষবরণ  বশ্কা  হরয়রে । (রটবলগ্রাে) 
. 
# “It is estimated that 1 in 5 women on college campuses has been sexually assaulted during their 
time there — 1 in 5.” –President Obama, remarks at White House, Jan. 22, 2014 
. 
“We know the numbers: one in five of every one of those young women who is dropped off for that 
first day of school, before they finish school, will be assaulted, will be assaulted in her college years.” 
–Vice President Biden, remarks on the release of a White House report on sexual assault, April 29, 
2014 (Washington post) 
. 
এই ল পগুরলা  লপেরন  প্রভািক বহরসরি কাজ কর  অরনক গুরলা বিষয়। ত্া  মরধয সিরচরয় গুরুত্বপূণব গুরলা হল- পণবমুবভ, 
মেযপান , িাাঁজা, লকারকন এককথায় ড্রািস , না ী পুরুরষ  অিাধ লমলারমশ্, না ীরে  অভদ্র (indecent) লপাশ্াক আশ্াক । 
. 
োস্ট্ব ইয়ার   লেশ্ সু্ট্রিন্টরে  জনয ওব রয়ন্টশ্ারন  বেন লথরক শুরু কর  থযাংকসবিবভংরি পর্বি এই েয় সপ্তাহ সিরচরয় 
ভয়ািহ । এই সময় ত্া া সিরচরয় লিশ্ী েুাঁবক  মরধয থারক লর্ৌন বনপীড়রন  । এই সময়টারত্ নতু্ন পব রিরশ্  সারথ খাপ 
খাওয়ারনা  জনয ত্ারে  সংগ্রাম ক রত্ হয় । লসই সারথ বসবনয় রে  “োোবিব ” েলারনারত্া আরেই ।  
. 
Association of American Universities এ  নতু্ন প্রবত্রিেন (৬) লথরক লেখা র্ায় গ্রযাজুরয়শ্ান লকাসব লশ্ষ ক া  পূরিব 
প্রবত্ চা  জনয না ী  মরধয একজন ধষবরণ  বশ্কা  হন । এই প্রবত্রিেনবট নত্ব  ক া হরয়রে িত্ িসরি ২৭ বট টপ 
ইউবনভাবসববট  প্রায় লেড়লাখ বশ্োথবীরে  মরধয জব প চাবলরয় । এই প্রবত্রিেরন আরমব কা  বশ্ো প্রবত্ষ্ঠানগুরলারত্ না ী 
বনর্বাত্রন  লর্ বচত্র েুবটরয় লত্ালা হরয়রে ত্া ২০১৪ সারল  আরি  প্রবত্রিেন (1 in a 5 stats, এই প্রবত্রিেন লেরখই 
কযাম্পারস না ী বশ্োথবীরে  বন াপিা বনবিত্ ক া  জনয লপ্রবসরিন্ট িা াক ওিামা  প্রশ্াসন িঠন কর বেল – white house 
task force to protect students from sexual assault ) লথরক অরনক ভয়ািহ . White house task force এ  
প্রথম ব রপারটব (not alone) অিশ্য িলা হরয়বেল প্রবত্ চা  জন না ী বশ্োথবী  মরধয বত্ন জন কযাম্পারস থাকাকালীন লর্ৌন 
বনর্বাত্রন  বশ্কা  হন ।  
. 
প্রায় ৮৪ শ্ত্াংশ্ লেরত্র ধষবক বভবেরম  পব বচত্ থারক । লিশ্ী  ভািরেরত্রই ধষবরণ  ঘটনা ঘটায় বভবেরম  িনু্ধ, ক্লাসরমট , 
এে- িয়রেন্ড অথিা পব বচত্ অনয লকউ । প্রবত্রিেরন আর া লেখা র্ায় – ধষবরণ  সময় অবধকাংশ্ বভবেম স্বাভাবিক সরচত্ন 
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অিস্থায় বেরলন না – ত্া া হয় মাত্াল বেরলন িা লকান হািব ড্রািস বনরয়বেরলন অথিা লকান ভারি হুাঁশ্ হাব রয় লেরলবেরলন । 
. 
. 
সা া ত্া  ধষবরক  বিরুরদ্ধ লকান চাজব আরননবন এিং জনসমু্মরখ প্রকাশ্ও কর নবন বঠক লক ত্ারক ধষবণ কর বেল । 
আরমব কারত্ ধষবরণ  ঘটনা লচরপ র্াওয়া অস্বাভাবিক বকেু না । American Civil Liberties Union এ  ব রপাটব অনুর্ায়ী 
৯৫ শ্ত্াংশ্ ধষবরণ  ঘটনাই আনব রপারটবি লথরক র্ায় । এেপাটবরে  মরত্ এ  কা ন হরত্ পার  বভবেরম  মানসম্মান হা ারনা  
ভয়, ধষবকরে  বিচা  না ক া িা ত্ারে  প্রবত্ সমারজ  সহানুভূবত্ । ধষবরণ  ঘটনা ব রপাটব ক া হরলও , লিশ্ী ভাি লেরত্রই 
ধষবরক  িারয় েুরল  লটাকাটা পর্বি পরড় না আইনী এিং প্রশ্াসবনক জবটলত্া  কা রণ । লিারেন আরমব কা  এই সমাজ 
কত্টা পরচ লিরে । 
. 
অিস্থা এত্টাই ভয়ািহ লর্ লখাে আরমব কা  লপ্রবসরিন্ট িা াক ওিামারক হিরেপ ক রত্ হরচ্ছ । অিস্থা সামাল বেরত্ বহমবশ্ম 
খারচ্ছ ত্া  প্রশ্াসন । বহলা ী বক্লনটন কযারম্পইন ক রেন , স কার   ত্ ে লথরক বিবভন্ন পেরেপ লনওয়া হরচ্ছ । ত্রি 
লসগুরলা খুি একটা েলপ্রসু হরচ্ছ না করলজ, ইউবনভাসববট  কতৃ্বপরে  অসহরর্াবিত্া  কা রণ । u.s. senate 
subcommittee on financial & contracting oversight স্বীকা  কর রে ৪৪০বট করলজ এিং ইউবনভাবসববট সযাম্পরল  
মরধয ৪০ শ্ত্াংরশ্ ও লিশ্ী করলজ এিং ইউবনভাবসববট িত্ ৫ িের  একটা লর্ৌন বনপীড়রন  ঘটনা  ত্েিও ভারলামরত্া কর বন 
। লিশ্ী ভাি করলজ , ইউবনভাসববট কতৃ্বপে চারচ্ছ না ত্ারে  কযাম্পারস ঘটা না ী বনর্বাত্রন  ঘটনা গুরলা লি  হরয় আসুক ।  
. 
লক আ  বনরজরে  ভািমূবত্ব েুন্ন ক রত্ চায় ? লকই িা চাইরি বনরজরে  লিাম  োাঁস কর  বেরয় স কা  িা লকান োত্িয 
সংস্থা  োবন্ডং হা ারত্ । িাধয হরয় সা া’  মরত্া বশ্োথবী া বনরজরে  মরত্া লচষ্টা ক রেন কযাম্পারস না ীরে  বন াপিা বনবিত্ 
ক া  জনয । বিবভন্ন লসাসাইবট িা মুভরমরন্ট  মাধযরম ত্া া লচষ্টা ক রেন ধষবরণ  বিরুরদ্ধ সিাইরক এক প্লাটেরমব বনরয় আসা  
।  
. 
সুিহানআল্লাহ! উপর  র্ত্ই মহান , সভয , উো  , মানবিক িরল মরন লহাক না লকন এই হল পািারত্য  িস্তুিােী সভযত্া  
আসল লচহা া । স্বাধীনত্া আ  না ী  সমানাবধকা  িরল বচল্লাপাল্লা কর  িলা োবটরয় লেলরলও বেন লশ্রষ না ী  ইিরত্  
লচরয় ত্ারে  কারে ভািমূবত্ব আ  িলার   মূলয অরনক লিশ্ী । মেীনারত্ একজন মুসবলম মবহলা  সম্মারন  জনয মহানিী (সাঃ) 
ইহুেীরে  বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ লঘাষনা কর  লেরলবেরলন প্রায় । মাত্র একজন মবহলা  জনয । অথচ এই ইসলামরক আজ পুর া বিশ্ব 
জুরড় খুি সুপব কবল্পত্ ভারি ব রপ্ররজন্ট ক া হরচ্ছ না ী স্বাধীনত্া  হিা ক বহরসরি । লিা খা  আড়ারল মুসবলম া না ীরে  
ঘর   চা  লেয়ারল আটরক  ারখ , সম্পবিরত্ না ীরে  সমানাবধকা  লেয় না , মুসবলম া লসে স্ট্া ভি ব্লা ব্লা ব্লা ...... 

#িািলস্ট্যান্ডািব 
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৪৮ 
সাবেয়া ( াঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল মুবমনীন ?  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

একই িল্প একটু অনযভারি িলরল পুর া িল্পটাই িেরল র্ায়। আিা  মারে মারে অনযভারি িলা  ও প্ররয়াজন লনই। শুধু 
প্রসঙ্গটা লিাপন  াখরত্ পা রলই হরলা- প্রসঙ্গবিহীন িল্প পরড় এরকিার  োনু পাঠক ও লিাকা িরন লর্রত্ পার । এজনয র্খন 
আম া ইবত্হাস পবড় ত্খন অিশ্যই উবচৎ প্রসঙ্গসহ পুর া ঘটনাটা পড়া। পড়া  প  র্বে লকান বকেু গ্রহণরর্ািয মরন না হয় 
লসখারন আমারে  লেখরত্ হরি সমারলাচক া িযাপা টা বনরয় বক িরলন, ত্া প  লেখা উবচৎ অপ পে িযাপা টা বনরয় বক িরল। 

এভারি র্বে আম া ইবত্হাস না পবড় ত্রি আম া লকিল ত্াই ই লেখরত্ পাি র্া আমারে  মন লেখরত্ চায় বকংিা সমারলাচক া 
আমারে  লেখারত্ চায়। একটা উোহা ণ লেই। ধ া র্াক, লকউ এরস আপনারক িলল- 

“ আবনস সারহি  ারত্  লিলায় এক রু্িত্ী না ী  িাসায় লিরলন। না ীবট ত্খন িাবড়রত্ একা বেল।”  
. 
এই েুই লাইন পরড় প্রায় সিাই ই মরন ক রি আবনস সারহি খুিই িারজ ললাক। লস  ারত্  লিলায় রু্িত্ী লমরয়  সারথ মজা 
লুরট। বকন্তু লকউ ভারলামত্ লখাাঁজখি  বনরয় িরল্প  প্রসঙ্গটা জানরত্ পা ল। িল্পটা ত্খন এমন হরলা- 

“আবনস সারহি একজন েয়ালু ললাক। পারশ্  িাড়ী  এক রু্িত্ী লমরয় সেযই বিধিা হরয়রে। ত্ারক লেখাশুনা  লকউ লনই। 
আবনস সারহি ত্াই  ারত্  লিলায় লমরয়বটরক বকেু অথব োন ক রত্ লিরলন।”  
. 
লেখরলন লত্া! প্রসঙ্গটা জানা  প  পুর া িল্পটাই লকমন িেরল লিল! এখন এই িল্প পরড় সমারলাচক া হয়রত্া িলরত্ পার , 
‘আবনস সারহি লকন  ারত্  লিলায় র্ারিন? বত্বন বক বেরন  লিলায় লর্রত্ পা রত্ন না?’ আপবন লেখরলন অপ পে িলরে, 
‘আবনস সারহি সপ্তারহ সাত্ বেনই লভা  লথরক সন্ধযা পর্বি হাড় ভাঙ্গা পব শ্রম কর ন। ত্া  বনশ্বাস লেলা  ও সময় থারক না। 
ত্াই  ারত্ র্াওয়া োড়া ত্া  উপায় লনই।  
. 
আপবন েুই পরে  মত্ আ  প্রসঙ্গসহ আবনস সারহরি  িল্প পরড় লেলরলন। এখন ত্ারক বিচা  ক া  োবয়ত্ব আপনা ! আজ 
আম া বঠক এই কাজটাই ক ি। েুইজন মানুরষ  িল্প জানি েুইপরে  মত্সহ, প্রসঙ্গসহ। ত্াাঁ া হরলন মুহম্মাে (সাঃ) ও 
সাবেয়া( াঃ)।  
. 
লক বেরলন সাবেয়া( াঃ) ? 
. 
সাবেয়া( াঃ) বেরলন ইহুেী লিাত্র িনু নােীর   প্রধান হুয়াই বিন আখত্ার   কনযা। িািা  লিশ্ আের   লমরয় বেরলন উবন। 
ত্াাঁ  িণবনায়ঃ 

“আবম বেলাম আমা  িািা এিং আমা  চাচারে  বপ্রয় সিান। র্খন আল্লাহ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص মেীনারত্ আসরলন এিং কুিারত্ অিস্থান 
ক রলন, আমা  িািা ত্াাঁরক  ারত্  লিলায় লেখরত্ র্ান। র্খন ত্াাঁ া লে ত্ আরস ত্ারে রক খুি বচবিত্ আ  ক্লাি লািবেল। 
আবম আনরন্দ  সারথ ত্ারে রক অভযথবনা জানালাম বকন্তু অিাক হরয় লেখলাম ত্ারে  লকউই আমা  বেরক বের ও ত্াকারলন 
না। ত্া া এরত্াটাই বচবিত্ বেরলন লর্ ত্া া আমা  উপবস্থবত্ই অনুভি ক ল না। আবম শুনরত্ পা লাম আমা  কাকা,আিু 
ইয়াবস , আমা  আব্বারক িলরেন, ‘উবনই বক লসই িযবি?’ আব্বা জিাি বেরলন, ‘হযাাঁ।’ আমা  কাকা বজরজ্ঞস ক রলন, ‘আপবন 
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বক সবত্যই ত্ারক বচনরত্ লপর রেন এটা বনবিত্ভারি িলরত্ পার ন?’ বত্বন িলরলন, ‘হযাাঁ।’ ত্খন আমা  কাকা বজরজ্ঞস 
ক রলন, ‘ত্া  িযাপার  এখন আপনা  বচিা-ভািনা বক?’ বত্বন িলরলন, “আবম র্ত্বেন পর্বি লিাঁরচ থাকি ত্াাঁ  শ্ত্রু হরিা।’ 
[১]  
. 
আ রি  ইহুবে া ত্খন একজন নিী  অরপো ক বেল। । ‘উবন বক লসই িযবি িলরত্’ ত্ারে  লসই নিী  কথাই িলা হরয়রে। 
ইবত্হাস ঘাটরল লেখা লর্ত্, র্খনই লকান আ ি লিারত্র  সারথ ইহুবেরে  েিড়া হরত্া ত্খন ত্া া আ িরে  এই িরল হুমবক 
বেত্, “র্খন আমারে  প্রবত্শ্রুত্ নিী আসরি ত্খন আম া লত্ামারে  লেরখ বনি।” 

>>ত্াও ারত্ লসই নিী  বকেু বচহ্ন িরল লেয়া বেলঃ-  
‘বত্বন লজন্টাইলরে (র্া া ইহুেী নয়) মারে শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা ক রিন। বত্বন কখরনা বচৎকা  ক রিন না, ত্াাঁ  স্ব ও উাঁচু ক রিন না, 
আ  কখরনা  ািাঘারট ত্াাঁ  কন্ঠস্ব  লশ্ানারিন ও না।’[২] 

সী াত্ গ্রন্থ পড়রল জানা র্ায়,  াসূল(সাঃ) লিশ্ ন ম প্রকৃবত্  মানুষ বেরলন। বত্বন কখরনা বচৎকা  কর  কথা িলরত্ন না। 
িাজার  ত্াাঁ  স্ব  উাঁচু ক রত্ন না। [৩]  
. 
আিা  স াসব  লসই নিী  নামও িরল লেয়া হরয়রেঃ 

ִם ְבנֹות, ֵרִעי ְוֶזה דֹוִדי ֶזה; ַמֲחַמִדים, ְוֻכּלֹו, םַמְמַתִקי, ִחּכֹו לָׁ ְירּושָׁ . 

- ‘ত্াাঁ  মুরখ  ভাষা িড়ই বমবষ্ট, হযাাঁ! লস িড়ই লপ্রমময়। লহ লজরুজারলরম  কনযা া! লস হরচ্ছ আমা  বপ্রয়জন, লস হরচ্ছ আমা  
িনু্ধ(হািীি)।”[৪] 

এখারন িড়ই লপ্রমময় কথাটা  বহব্রু “מחמד” উচ্চা ণ ক রল হরি ‘Mahammad-im’। বহব্রুরত্ ‘im’ িযিহৃত্ হয় ‘Plural of 
respect’ বহরসরি।  
. 
সুত্ াং লেখা র্ারচ্ছ, ইহুবেরে  বকত্ারি লিশ্ ভারলাভারিই মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  নাম ও নিবশ্ষ্টয বলবখত্ বেল। বকন্তু ইহুবে া আশ্া 
কর বেল ত্ারে  মরধয লথরকই লসই নিী  আবিভবাি ঘটরি। ত্াই র্খন আ িরে  মরধয লথরক লস নিী  আবিভবাি ঘটল ত্খন 
ত্া া লসটা লমরন বনরত্ পা ল না। অরনরক  কারে এটা অিাক লািরত্ পার  বকন্তু ইহুবেরে  ইবত্হাসই এমন। র্ারক ত্া া প্রায় 
সিাই নিী িরল লমরনবেল লসই মূসা(আঃ) এ  ঈশ্বর   বিরুরদ্ধই ত্া া বিরদ্রাহ কর বেল। মুসা(আঃ) লিশ্ আরেপ বনরয় 
িরলবেরলন, 

“র্ত্বেন ধর  আবম লত্ামারে রক বচবন ত্ত্বেনই লত্াম া ঈশ্বর   সারথ বিরদ্রাহ কর  এরসে।”[৫]  
. 
ত্াই সাবেয়া( াঃ) এ  িািা মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক নিী বহরসরি বচনরত্ পা রলও ত্াাঁ  বিরুরদ্ধ বিরদ্রারহ অটল  ইরলন। ত্রি 
সাবেয়া( াঃ) এ  কারে এটা পব ষ্কা  হরয় বিরয়বেল লর্, বত্বনই লসই প্রবত্েীত্ নিী। এবেরক খন্দরক  রু্রদ্ধ ইহুবে া 
কু াইশ্রে  সহরর্াবিত্া কর  চূড়াি বিশ্বাস-ঘাত্কত্া ক ল এিং  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  সারথ চুবি ভঙ্গ ক ল। মো  মুশ্ব করে  সারথ 
হাত্ বমবলরয় িনু লকা াইজা আ  খায়িার   ইহুবে া মুসবলমরে  লিশ্ ভুবিরয়বেল। ত্াই  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص খন্দরক  রু্রদ্ধ  প  খায়িার  
অবভর্ান লপ্র ণ ক রলন। রু্রদ্ধ ইহুবে া চূড়ািভারি প াবজত্ হরলা। 

সাবেয়া ( াঃ) এ  িািা, স্বামী মুসবলমরে  হারত্ মা া লিরলন, বত্বন বনরজ িন্দী হরলন। ইসলারম অিশ্যই ঢালাওভারি রু্দ্ধিন্দী 
ক া  উপায় লনই, এ  বকেু বনয়ম আরে। এখারন এরত্া বিিাব ত্ভারি আরলাচনা সম্ভি না। র্া া ইসলারম োসপ্রথা বনরয় 
জানরত্ ইচু্ছক ত্া া এই ললখাবট পড়রত্ পার ন[৬]। 

ইন শ্া আল্লাহ চলরি 
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৪৯ 
সাবেয়া ( াঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল মুবমনীন ? - ২  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

প্রথম পরিব  জনয লেখুন #সত্যকথন_৪৮ 
.  
আম া এখন রু্দ্ধ প িত্বী অিস্থা প্রসঙ্গসহ সমারলাচকরে  েৃবষ্টরত্ লেখি, এ প  রু্বিগুরলা খন্ডরন  লচষ্টা ক িঃ  
. 
 াসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া( াঃ) লক বিরয় ক রলনঃ 
. 
সাবেয়া( াঃ) লক বনরয় বমথযাচার   জনয ইসলাম-বিরেষী া িুখা ী শ্ ীরে  একবট হােীস প্রায়ই িযিহা  কর  থারক। হােীসবটরত্ 
সামানয বকেু কথা লর্াি ক রল আ  প্রসঙ্গ িাে বেরল  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص খুি সহরজই একজন বনষু্ঠ  মানুষ বহরসরি উপস্থাপন ক া র্ায় 
িরল এবট ইসলাম-বিরেষী মহরল খুি জনবপ্রয় একবট হােীসঃ  
. 
আনাস ইিরন মাবলক( াঃ) লথরক িবণবত্, “আম া খায়িা  জয় ক লাম। ত্খন রু্দ্ধিন্দীরে  সমরিত্ ক া হল। বেহয়া এরস 
িলরলন, ‘লহ আল্লাহ  নিী ملسو هيلع هللا ىلص! িন্দীরে  মরধয লথরক আমারক একবট োসী বেন।’ বত্বন িলরলন, ‘র্াও তু্বম একবট োসী বনরয় 
র্াও।’ বত্বন সাবেয়া বিনত্ হুয়াই( াঃ) লক বনরলন। ত্খন এক িযবি নিী(সাঃ) এ  কারে এরস িললঃ ইয়া নিী! িনু লকা াইজা 
ও িনু নার্ীর   অনযত্ম লনত্রী সাবেয়যা বিনত্ হুয়াইরক আপবন বেহয়ারক বেরচ্ছন? বত্বন লত্া একমাত্র আপনা ই লর্ািয। বত্বন 
িলরলনঃ 
. 
বেহয়ারক সাবেয়াসহ লিরক আন। বত্বন সাবেয়াসহ উপবস্থত্ হরলন। র্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়ারক লেখরলন বত্বন(বেহয়ারক)িলরলনঃ 
তু্বম িন্দীরে  মরধয অনয একজন োসীরক লিরে নাও।  ািী িরলনঃ নিী ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া( াঃ) লক আর্াে কর  বেরলন এিং ত্াাঁরক 
বিরয় ক রলন।  ািী সাবিত্( াঃ) আনাস( া:) লক বজরজ্ঞস ক রলনঃ বত্বন ত্াাঁরক বক লমাহ  বেরয়বেরলন? আনাস( াঃ) জিাি 
বেরলনঃ ত্াাঁরক আর্াে ক াই ত্াাঁ  মাহ । এ  বিবনমরয় বত্বন ত্াাঁরক বিরয় কর রেন।[১]  
. 
মুহম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص বক সাবেয়া( াঃ) এ  রুরপ আসি হরয় ত্াাঁরক বিরয় কর বেরলন?  
অরনরক িলরত্ চান লর্, হাবেসবটরত্ িলা আরে,  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া( াঃ) লক লেরখ বনরজ  জনয পেন্দ কর রেন, অথবাৎ রূপ লেরখ 
পািল হরয়রেন। বকন্তু আর কটু বপেরন পড়রলই আম া লেখরত্ পাব  এটা লকান কা ণই বেল না। এক িযবি র্খন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
এ  কারে এরস িলল, ‘িনূ কু াইর্া ও িনূ নার্ীর   অনযত্ম লনত্রী সাবেয়যা বিনত্ হুয়াইরক আপবন বেহয়ারক বেরচ্ছন’-ত্খন 
 াসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া( াঃ) লক লিরক পাঠান। লিাত্র প্রধারন  লমরয় এিং লনত্রী বহরসরি বত্বন মুসবলমরে  লনত্া  সারথই বিরয়  জনয 
সিরচরয় লিশ্ী উপরু্ি। ত্াই  াসূল(সাঃ) ত্ারক বিরয় কর ন। র্বে এই িযবিবট এরস এমনটা িলত্, ‘িনূ কু াইর্া ও িনূ 
নার্ীর   সিরচরয় সুন্দ ী না ীরক আপবন বেহয়ারক বেরচ্ছন’ আ  এ প   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া( াঃ) লক লিরক বনরয় এরস বিরয় 
ক রত্ন, ত্াহরল মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  বেরক এই অবভরর্াি লত্ালা লর্ত্।  
. 
এোড়া আ রি একবট  ীবত্ বেল শ্ত্রু র্বে লিারত্র  লকান লমরয়রক বিরয় ক ত্ ত্রি ত্া  সারথ ত্া া শ্ত্রুত্া লশ্ষ কর  লেলত্। 
এ কা রণই আিু সুবেয়ারন  লমরয় উরম্ম হািীিাহ( াঃ) লক  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় ক া  কা রণ ত্াাঁ  সারথ আিু সুবেয়ারন  শ্ত্রুত্া 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AA%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=255541921548862
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লশ্ষ হরয় র্ায়।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এই বিরয়  মাধযরম ইহুেীরে  সারথ শ্ত্রুত্া লশ্ষ ক া  জনয একবট হাত্ িাবড়রয় বেরয়বেরলন।  
সাবেয়া( াঃ) লক ত্া  সাথী এক মবহলা সহ বিলাল( াঃ)  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  কারে বনরয় র্াবচ্ছরলন। পবথমরধয, স্বজাবত্ ইহুবেরে  লাশ্ 
লেরখ ত্াাঁ  সাথী মবহলা বচৎকা  জুরড় বেল। সাবেয়া( াঃ) এরস  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  বপেরন বনরজরক অত্যি গুবটরয় বনরয় োাঁড়ারলন। 
 াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁ  উপ  বনরজ  চাে  বিবেরয় বেরলন। ত্খন উপবস্থত্ মুসবলম া িুরে বনল লর্,  াসূল(সাঃ) ত্াাঁরক ত্াাঁ  বনরজ  জনয 
পেন্দ কর রেন।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ প  বিলাল( াঃ) লক বত্ ষ্কা  কর  িলরলন, ‘লত্ামা  হৃেয় লথরক বক েয়া-মায়া উবঠরয় লনয়া 
হরয়বেল লহ বিলাল! তু্বম এই েুই মবহলারক ত্ারে  আত্নীয়-স্বজরন  লেহ মাবড়রয় বনরয় এরল?’ [২] ।  
. 
আ  বিরয়  আরি সি মুসবলমই ত্া  হিু িধূরক লেরখ। এটা  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  বনরেবশ্। এ  েরল পুরুরষ  হৃেরয় স্ত্রী  জনয 
ভালিাসা সৃবষ্ট হয়। শুধু ইসলাম না ি ং সি ধমব আ  সংসৃ্কবত্রত্ এটাই স্বাভাবিক িযাপা । এটা বনরয় এরত্া লাোলাবে ক া  
কা ণ আমা  বনকট পব ষ্কা  না।  
. 
বপত্া ও স্বামী  হত্যাকা ীরক লকউই বিরয় ক রত্ চাইরি না। ত্াই সাবেয়া( াঃ) বক বিরয়রত্  াজী বেরলন? 
. 
বপত্া এিং চাচা  কথা-িাত্বায় সাবেয়া( াঃ) এ  কারে এটা পব ষ্কা  হরয় বিরয়বেল লর্, মুহাম্মে(সাঃ) ই ত্ারে  প্রত্ীবেত্ নিী। 
এোড়া সাবেয়া( াঃ) খায়িা  বিজরয়  পূরিব অদু্ভত্ একটা স্বে লেরখন। সাবেয়া( াঃ) এ  লচারখ  উপ  ভারি আঘারত্  বচহ্ন 
বেল। প্রথমিা  র্খন সাবেয়া( াঃ)  াসূল ملسو هيلع هللا ىلصএ  সামরন উপবস্থত্ হন ত্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক এই আঘারত্  িযাপার  বজরজ্ঞস 
কর ন। সাবেয়া( াঃ) ত্খন ত্াাঁ  স্বরে  কথা িণবনা কর ন-  
‘একিা  আবম স্বে লেখলাম আকাশ্ লথরক উজ্জ্বল এক নেত্র এরস আমা  লকারল পড়ল। আবম এ  ত্াৎপর্ব িুেরত্ না লপর  
আমা  স্বামীরক স্বরে  কথা িললাম।  
. 
শুরন বত্বন েুদ্ধ হরলন, িদ্ধ হরলন আ  িলরলন, ‘বক! বহজারজ  িােশ্াহরক স্বামীরূরপ লপরত্ লত্া  কামনা!’ আ  ত্াই বত্বন 
স্বরে লত্ামা  লকারল এরস পরড়ন। এই না িরল বত্বন আমা  মুরখ করষ বেরলন এক থাপড়। আঘারত্  লসই বচহ্নবট  রয় লিরে 
মুরখ  উপ ।’ [৩] 
.  
সাবেয়া( াঃ) এ  মানবসক অিস্থা ত্খন লিশ্ নাজুক বেল। একবেক লথরক বত্বন জানরত্ন মুহাম্মে(সাঃ) ই সত্য নিী, অনযবেরক 
বনরজ  বপত্া এিং স্বামীরক হা রনা  কা রণ বত্বন মুহাম্মে(সাঃ) লক োয়ী ক বেরলন। এ কা রণ ত্া  অির  নত্ ী হরয়বেল 
মুহাম্মে(সাঃ) এ  প্রবত্ ত্ীব্র ঘৃণারিাধ। সাবেয়া( াঃ) বনরজই ত্াাঁ  লসই অিস্থা  কথা িণবনা কর রেনঃ  
. 
‘আমা  বনকট  াসূল(সাঃ) অরপো ঘৃণয আ  লকউই বেল না। কা ণ উবন আমা  বপত্া ও স্বামীরক হত্যা কর বেরলন। বকন্তু 
নিী(সাঃ) ত্ারক লিাোরলন, ‘লহ সাবেয়া! লত্ামা  বপত্া পুর া আ িরক আমা  বিরুরদ্ধ উসরক বেরয়বেল এিং লস এটা এিং এটা 
কর বেল......।’ এভারি বত্বন লিাোরত্ থাকরলন এিং (ঘৃণা ) লসই অনুভূবত্টা আমা  মাে লথরক েূ  হরয় লিল।’ [৪]  
. 
এই হাবেরস  মাধযরম এটা পব ষ্কা  লর্, বপত্া ও স্বামীরক হা ারনা  কা রণ ত্া  মারে লর্ সহজাত্ ঘৃণা  সৃবষ্ট হরয়বেল ত্া 
মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص র্থার্থ কা ণ িযাখযা কর  েূ  কর  লেন। ধ া র্াক, আপবন জানরত্ পা রলন বিচা ক আপনা  বপত্ারক মৃতু্যেণ্ড 
বেরয়রেন। আপনা  প্রথরম প্রচণ্ড  াি লািরি।কা ণ, প্ররত্যকটা মানুষই ত্ারে  কারে  মানুষরে  বন প াধ ভািরত্ ভালিারস। 
বকন্তু র্খন আপবন জানরত্ পা রিন লর্, আপনা  বপত্া এক িযবিরক ঠাণ্ডা মাথায় খুন কর রে আ  এ  জনয ত্া  মৃতু্যেণ্ডই 
প্রাপয, ত্খন আ  আপনা  আরি  মত্ লিাধ কাজ ক রি না।  
. 
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িন্দী বহরসরি বক ত্াাঁ  প্রিাি গ্রহণ ক া োড়া আ  লকান উপায় বেলয় অবধকাংশ্ লেরত্রই িন্দীরে  বনরজরে  মত্ামরত্  লকান 
মূলয থারক না। সাবেয়া( াঃ)রক বক লজা  কর ই বিরয়রত্ িাধয ক া হরয়বেল? ইবত্হাস বকন্তু অনয কথা িরল-  
. 
“র্খন সাবেয়া( াঃ)  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  সামরন আসরলন ত্খন নিী(সাঃ) ত্াাঁরক িলরলন, ‘ইহুবেরে  মরধয লত্ামা  বপত্া ত্ত্েণ 
পর্বি আমা  সারথ শ্ত্রুত্া িন্ধ কর বন র্ত্েণ পর্বি না আল্লাহ ত্ারক ধ্বংস কর রেন।’ সাবেয়া( াঃ) জিারি িলরলন, ‘লহ 
আল্লাহ   াসূল! বনিয়ই আল্লাহ ত্াাঁ  বকত্ারি িরলরেন, ‘লকউই অপ জরন  পারপ  ভা  িহন ক রি না [বত্বন মূলত্ 
িাইরিরল  একটা verse উদৃ্ধত্ ক রলন- Ezekiel 18:20]’।  
. 
ত্খন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক িলরলন, ‘Make your choice! তু্বম র্বে ইসলাম গ্রহণ ক  ত্রি আবম লত্ামারক বনরজ  জনয লিরে 
বনি। আ  র্বে তু্বম ইহুবে থাকাটারকই লিরে নাও ত্রি আবম লত্ামারক মুি কর  বেি এিং লত্ামারক লত্ামা  ললাকজরন  
বনকট পাবঠরয় বেি। সাবেয়া( াঃ) জিারি িলরলন, ‘লহ আল্লাহ   াসূল! আপনা  কারে আসা  প  আপবন আমারক োওয়াত্ 
লেিা  আরিই আবম ইসলামরক গ্রহণ কর বে আ  আপনারক সত্য িরল লমরনবে। ইহুবেরে  মারে আমা  লকান অবভভািক লনই, 
িািা লনই, লকান ভাই ও লনই। আবম ইসলামরক কুের   উপ  প্রাধানয বেলাম। মুি হরয় আমা  ললাকজরন  বনকট র্ািা  
লচরয় আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূলই আমা  বনকট অবধক বপ্রয়।’ [৫]  
. 
ইন শ্া আল্লাহ চলরি 

 
ত্থযসূত্রঃ  
[১] সহীহ িুখা ী, খন্ড ১ অধযায় ৮ হােীস নং ৭৬৩  
[২] সী াত্ ইিরন বহশ্াম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩  
[৩] র্ােুল মা’আে-হাবেজ ইিনুল কাইয়ুযম,পৃষ্ঠা-৩১৫  
[৪] বসলবসলা সহীহাহ-আলিানী, হােীস নং-২৭৯৩ 
[৫] ইিরন সা’আে, ৮/১২৩ 
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৫০ 
সাবেয়া ( াঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল মুবমনীন ? - ৩  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

[আরি  পিবগুরলা  জনয লেখুন (সত্যকথন) ৪৮, ও (সত্যকথন) ৪৭] 
. 

মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص র্বে সবত্যই না ীরলাভী না হরয় থারকন ত্রি ইেত্ পর্বি অরপো কর নবন লকন?  

 

এটা খুি জনবপ্রয় একটা বমথযা অবভরর্াি। রু্দ্ধিন্দীবন  লেরত্র ইেত্ পালরন  বিধানটুকু নিী(সাঃ) অিশ্যই পালন কর বেরলন। 
আিু সাঈে খুে ী( াঃ) লথরক িবণবত্,  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص আওত্াস লিারত্র  রু্দ্ধিন্দীবন  িযাপার  িরলন, “িভবিত্ী না ী া র্ত্েণ পর্বি না 
সিান প্রসি কর  ত্ত্েণ পর্বি ত্ারে  সারথ বমবলত্ হওয়া র্ারি না আ  র্া া িভবিত্ী নয় ত্ারে  একবট মাবসক না হওয়া 
পর্বি বমবলত্ হওয়া র্ারি না।”[১] অথবাৎ রু্দ্ধিন্দীবনরে  লেরত্র ত্ারে  একবট মাবসক পর্বি সময়টুকুই হরচ্ছ ইেত্। 
. 
সাবেয়া ( াঃ) বকন্তু প্রথরম রু্দ্ধিবন্দনীই বেরলন অত্ঃপ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক মুি কর  বিরয় কর ন। িুখা ী শ্ ীরে  হাবেরস  
মাধযরম আম া জানরত্ পাব   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ইেরত্  সময়টুকু অরপো কর বেরলনঃ আনাস ইিরন মাবলক( াঃ) লথরক িবণবত্, ‘ াসূল 
 সাবেয়া( াঃ)রক বনরজ  জনয পেন্দ ক রলন এিং ত্াাঁরক বনরয়  ওনা বেরলন। একসময় আম া সাে-আস-সাহিা নামক স্থারন ملسو هيلع هللا ىلص
লপৌঁোলাম। এসময় সাবেয়া( াঃ) ত্াাঁ  মাবসক অিস্থা লথরক পবিত্র হরলন। অত্ঃপ   াসূল(সাঃ) ত্াাঁরক বিরয় ক রলন।’[২] 
.  
লকমন বেল সাবেয়া ( াঃ) ও  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  োম্পত্যজীিন?  
. 
সাবেয়া( াঃ) র্বে সবত্যই মন লথরক ইসলাম কিুল কর  থারকন ত্রি ত্া ত্াাঁ  প িত্বী আচ রণই প্রকাশ্ পািা  কথা। লেখা 
র্াক, এ িযাপার  হােীস ও সী াত্গ্রন্থগুরলা বক িলরেঃ 

- ‘ াসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্খন প্রচন্ড অসুস্থ হরয় মৃতু্য শ্র্যায় বেরলন, ত্াাঁ  স্ত্রী া ত্াাঁ  চা পারশ্ জড় হরলন। ত্খন সাবেয়া( াঃ)িলরলন, ‘লহ 
আল্লাহ   াসূল! আল্লাহ  শ্পথ! আপনা  জায়িায় র্বে আবম থাকরত্ পা ত্াম ।’ ত্াাঁ  কথা শুরন অনয নিী পত্নী া মুখবটরপ 
হাসরলন।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরে  লেরখ লেলরলন এিং িলরলন, ‘লত্ামারে  মুখ ধুরয় লেল।’ ত্াাঁ া িলল, ‘লহ আল্লাহ   াসূল! লকন?’ 
বত্বন জিারি িলরলন,‘কা ণ লত্াম া ত্াাঁরক বিদ্রুপ কর ে। আল্লাহ  শ্পথ লস সত্য িলরে।’[৩] 
, 
- ভ্রমরণ র্ািা  সময়  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁ  হাাঁটু সাবেয়া( াঃ) এ  জনয বিবেরয় বেরত্ন র্ারত্ বত্বন ত্ারত্ পা বেরয় (উরট  বপরঠ) চড়রত্ 
পার ন।[৪] 
.  
-সাবেয়া ( াঃ) িরলন, ‘একিা  ভ্রমরণ  সময় নিী ملسو هيلع هللا ىلص আমা  প্রবত্ সীমাহীন মায়া মমত্া লেবখরয়বেরলন। লস সময় আমা  িয়স 
কম বেল ত্াই প্রায় সময়ই হাওোরত্ িরস থাকরত্ থাকরত্ আমা  ত্ন্দ্রা এরস লর্ত্ আ  আমা  মাথা কারঠ  হাওোরত্ িাবড় 
লখত্। নিী ملسو هيلع هللا ىلص অরনক ভালিাসা আ  মমত্া  সারথ আমা  মাথা ধর   াখরত্ন আ  িলরত্ন, ‘ওরহ হুয়ারয়  কনযা! বনরজ  বেরক 
লখয়াল  াখ, না হয় ঘুবমরয় বকংিা বেবমরয় পরড় িযাথা পারি।’[৫] 
.  
-একিা  ভ্রমরণ  সময় সাবেয়া ( াঃ) আ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص উট লথরক পরড় র্ান। আিু ত্ালহা ( াঃ) লেৌরড়  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  কারে লিরল 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AA%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=256454618124259
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AA%E0%A7%AD?source=feed_text&story_id=256454618124259
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বত্বন ত্াাঁরক প্রথরম সাবেয়া ( াঃ) এ  লখাাঁজ বনরত্ িরলন।[৬] 
. 
-সাবেয়া ( াঃ) িরলন, “একিা   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ঘর  এরস লেখরত্ পান আবম কাাঁেবে।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص বজরজ্ঞস ক রলন, ‘বক হরয়রে 
লত্ামা ?’ আবম িললাম, ‘লহ আল্লাহ   াসূল! আপনা  বকেু স্ত্রী আপনা  পব িা  আ  কু াইশ্রে  সারথ সম্পকবরু্ি। ত্াাঁ া িরল 
লর্,ত্াাঁ া কু াইশ্রে  সারথ সম্পকবরু্ি আ  আবম একজন ইহুবে  কনযা।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘ওরহ হুয়ারয়  কনযা! এরত্ কান্না  
বক আরে? লত্ামা  ত্ারে রক জিাি লেয়া উবচৎ বেল, ‘বকভারি লত্াম া আমা  লথরক উিম হরত্ পার া? র্খন হারুন আমা  
বপত্া, মুসা আমা  চাচা আ  মুহাম্মে আমা  স্বামী!’ [৭] 
.  
-সাবেয়া ( াঃ) িরলন, ‘একিা   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁ  স্ত্রীরে  সারথ হরি র্াবচ্ছরলন। পবথমরধয আমা  উট িরস পড়ল কা ণ ওটা বেল 
সিরচরয় েুিবল উট, আ  ত্াই আবম লকাঁরে লেললাম। নিী ملسو هيلع هللا ىلص আমা  কারে আসরলন আ  আমা  লচারখ  জল বনরজ  জামা ও 
হাত্ বেরয় মুরে বেরলন। বত্বন আমারক র্ত্ই আমারক কাাঁেরত্ বনরষধ ক রলন, আবম ত্ত্ই কাাঁেরত্ থাকলাম।’[৮] 
. 
- একিা  আরয়শ্া ( াঃ) , সাবেয়া ( াঃ) এ  খারটা অিয়ি সম্পরকব ইংবিত্ ক রল  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘তু্বম এমন একটা কথা 
িরলে লর্টা সমুরদ্র বনরেপ ক রল ত্া পুর া সমুরদ্র  পাবন েুিবন্ধময় ক া  জনয র্রথষ্ট।’ [৯] 
.  
- মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص আজীিন সাবেয়া( াঃ) এ  প্রবত্ ভারলািাসা ও মমত্া লেবখরয়রেন। ত্াইরত্া সাবেয়া( াঃ) িলরত্ন, ‘আবম  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
লথরক উিম িযবি কখরনা লেবখবন।’[১০] 
.  
কার া অিস্থা িণবনা  সময় সিরচরয় গুরুত্বপূণব হরচ্ছ এটা লেখা র্া  সম্পরকব িলা হরচ্ছ লস বনরজ এই পব বস্থবত্ সম্পরকব িরল। 
সাবেয়া( াঃ) লক বনপীবড়ত্ প্রমাণ ক রত্ ইসলাম বিরেষী া লর্ বিশ্াল বিশ্াল ললখা বলরখ, ত্াাঁ  বনরজ  কথায় বকন্তু এরকিার  
বিপ ীত্ বচত্র েুরট উরঠ।  
.  
 াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  মৃতু্য  প  লকমন বেল সাবেয়া( াঃ) এ  জীিন ? 
. 
অরনরক িলরত্ পার , লর্ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এ  ভরয়ই সাবেয়া( াঃ) অনুিত্ লথরকরেন। ত্ারে  হত্াশ্ কর  িলরত্ হয় মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص 
এ  মৃতু্য  প  সাবেয়া( াঃ) একই আনুিত্য লেবখরয় বিরয়রেন। কা ণ, ত্াাঁ  আনুিত্য বেল ইসলারম  প্রবত্। আল্লাহ  প্রবত্। 
, 
- “একিা  বকেু ললাক  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  স্ত্রী সাবেয়া ( া:) এ  ঘর  জড় হরয়বেল। ত্া া আল্লাহরক স্ম ণ কর  কু আন বত্লওয়াত্ 
ক বেল এিং বসজো ক বেল। সাবেয়া( াঃ) ত্ারে  লিরক বজরজ্ঞস ক রলন, ‘লত্াম া বসজো ক রল আ  কু আন বত্লওয়াত্ 
ক রল। বকন্তু (আল্লাহ  ভরয়) লত্ামারে  (রচারখ) অশ্রু লকাথায়?”[১১] -  
. 
“ সাবেয়া ( াঃ) নিী পব িার   সারথ উষ্ণ সম্পকব িজায়  াখরত্ন। বত্বন োরত্মা ( াঃ) লক ত্াাঁ  প্রবত্ লেরহ  িবহঃপ্রকাশ্ 
বহরসরি িয়না উপহা  লেন। এোড়া বত্বন খায়িা  লথরক লর্ িয়না এরনবেরলন ত্া নিীপত্নীরে  উপহা  লেন।”[১২]  
.  
-“সাবেয়া ( াঃ) খুিই োনশ্ীল ও উো   মণী বেরলন। বত্বন আল্লাহ  জনয ত্াাঁ  র্া আরে ত্াাঁ  সিই োন ক রত্ন, অিস্থা এমন 
হরয়বেল লর্ বত্বন জীবিত্ থাকা অিস্থারত্ই ত্াাঁ  িাবড় োন কর  র্ান।”[১৩]  
.  
- প্রখযাত্ ইবত্হাসবিে ইিরন কাবস ( হ:) ত্াাঁ  সম্পরকব িরলন, “ইিােত্, ধাবমবকত্া, েুবনয়াবিমুখীত্া এিং োনশ্ীলত্ায় বত্বন 
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বেরলন অনযত্ম লস া না ী।”[১৪]  
.  
প্রায় সি ইসলাম-বিরেষী াই সাবেয়া( াঃ) এ  সারথ  াসূল এ  বিরয় বনরয় বনরজরে  কল্পনা   ং েবড়রয় িল্প িলা  লচষ্টা কর । 
ত্ারে  িল্পটা এমন- ‘রু্দ্ধিাজ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص বিনা কা রণ খায়িা  েখল কর ন আ  সাবেয়া ( াঃ) এ  বন াপ াধ বপত্া ও স্বামীরক 
হত্যা কর ন। অত্ঃপ  সাবেয়া ( াঃ) লক বনরজ  বপত্া  লাশ্ মাবড়রয় বনরজ  কারে বনরয় আরসন। না ীরলাভী হিা  কা রণ 
ইেরত্  সময়টুকু অরপো না কর ই সাবেয়া( াঃ)রক ধষবণ কর ন।’[নাউজুবিল্লাহ]  
. 
ত্ারে  িলা িল্প অরনকটা-‘আবনস সারহি  ারত্  লিলায় এক রু্িত্ী না ী  িাসায় লিরলন। না ীবট ত্খন িাসায় একা বেল।’ 
এই টাইরপ  হরয় র্ায়। অবধকাংশ্ সমরয়ই বনরজরে  কথা ঢুবকরয় ত্া া িল্পবটরক বিকৃত্ কর  লেরল। এ কা রণ প্রসঙ্গসহ েুই 
পরে  বিরেষরণ  মাধযরম ইবত্হাস জানাটা জরু ী। সকল প্রশ্ংসা আল্লাহত্ায়ালা  বর্বন মুসবলমরে  এমন বকেু স্কলা  োন 
কর রেন র্া া বিশুদ্ধত্া  লেরত্র খুিই খুাঁত্খুাঁরত্ বেরলন। র্া  কা রণ ইসলারম  ইবত্হারস  লেরত্র জাবলয়াবত্  সুরর্াি খুি কম, 
িড়রজা  সম্ভি ইবত্হাসবটরক ভুলভারি উপস্থাপন ক া।  
. 
অবধকাংশ্ নাবিক ও ইসলাম-বিরেষী া বনরজরে  িুথ-বসকা  বহরসরি উপস্থাপন কর । ত্ারে  োিী হরচ্ছ, ত্া া সত্য খুাঁরজ খুাঁরজ 
আজরক  অিস্থারন এরসরে, লর্খারন আবিক া লকিল অন্ধ-অনুস ণ কর । িুথ-বসকা  লত্া লস লর্ বনর পে লথরক সকল উৎস 
লথরক সত্য জানা  লচষ্টা কর । একরপরশ্ ত্থয লত্া লকিল প্রিিনাই বনরয় আরস র্বে না ত্ারত্ সত্য থারক।  
. 
অিশ্য আরলা  জানালা িন্ধ কর  র্া া সত্য লখাাঁরজ ত্ারে  প্রিিনা োড়া বকেু পাওয়াও উবচৎ না। 
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৫১ 
অধবশ্ত্ক পূণব হওয়া এিং বকেু কথা  
-সত্যকথন লিস্ক 

 

বিসবমল্লাবহ   াহমানী   াবহম। বনিয় সকল প্রশ্ংসা শুধুই আল্লাহ । সালাত্ ও সালাম িবষবত্ লহাক আমারে  নিী ও লনত্া 
মুহাম্মারে  উপ , ত্া  পব িার   উপ  ও ত্া  সাহািীরে  উপ । বনিয় বিশ্বাসী  কারে বনজ স্ত্রী-সিান-সম্পে ও জীিরন  
চাইরত্ও বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص অবধক বপ্রয়। বনিয় আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা ও ত্াাঁ   াসূরল  জনয আমারে  জান ও মাল তু্চ্ছ।  
. 
আলহামেুবলল্লাহ্। সত্যকথন – লপইজ লথরক িত্ েুই মারস ৫০বট ললখা আল্লাহ  ইচ্ছায় আম া আপনারে  কারে লপৌরে বেরত্ 
লপর বে। আম া আশ্া কব  ইন শ্া আল্লাহ আম া এই ধা া জাব   াখরত্ পা রিা। এই সময়টারত্ আম া লপরয়বে আপনারে  
ভারলািাসা ও সমথবন। অরনরকই আমারে  ইনিরে, এিং করমরন্ট ধনযিাে জাবনরয়রেন, এই ললখাগুরলা ত্ারে  উপকার  
এরসরে িরল জাবনরয়রেন। এজনয আম া প্রথমত্ কৃত্জ্ঞ আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা  কারে, ত্া প  ললখকরে  কারে, 
এিং অিশ্যই সত্যকথরন  পাঠকরে  কারে। আম া আশ্া কব  ইন শ্া আল্লাহ আপনা া আমারে  পারশ্ই থাকরিন।  
. 
ইসলামবিরেষী পবিমা, ব্রাহ্মণযিােী ও নাবিকযিােী শ্বি মুসবলমরে  মারে নানা লকৌশ্রল ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ ক া এিং 
ইসলামবিরেষরক প্রচা  ক া  লর্ এরজন্ডা বনরয় এবিরয় চলরে ত্া  লমাকারিলা ক া  জনয ললখক, পাঠক, সকরল  সবিয় 
অংশ্গ্রহন প্ররয়াজন। আমারে  পরে শুধু আপনারে  কারে ললখাগুরলা লপৌরে লেওয়া সম্ভি। বকন্তু আপনারে  োবয়ত্ব হল, কত্বিয 
হল সাধযমত্ আপনারে  বনজ বনজ িলরয় এই ললখাগুরলা, রু্বিগুরলারক প্রচা  ক া। বিরশ্ষ কর  আপনারে  আত্মীয়, িনু্ধ-
িান্ধি, এিং পব িার   বকরশ্া -ত্রুণরে  মারে এই ললখা ও রু্বিগুরলারক প্রচা  ক া। র্বে আপনা  লকান প্রভািশ্ালী িযবি 
অথিা উচ্চপেস্থ কমবকত্বা  সারথ পব চয় থারক ত্রি ত্ারে  কারে ললখাগুরলা লপৌরে লেওয়া। আপবন র্বে লেইসিুরক  
মাধযরমও ত্া  কারে লপৌরে বেরত্ পার ন ত্রি ত্াই ক া।  
. 
কা ন একজন সালমান রুশ্েী, একজন ত্সবলমা নাসব রন  আিজবনা  প্রচা  ক া  জনয সমগ্র বিশ্ব বমবিয়া থাকরলও ত্ারে  
মূখবত্াপূণব “রু্বি” ও অবভরর্ারি  র্খন জিাি লেওয়া হয় ত্খন লসটা প্রচার   জনয লকউ-ই থারক না। র্বে অবভরর্ািগুরলা 
শুনরত্ পায় লে মানুষ, বকন্তু এ  জিাি হাজার   লচরয় লিবশ্ মানুরষ  কারে না লপৌোয় – ত্াহরল এটা আমারে ই িযথবত্া, 
আপনারে ই িযথবত্া। ত্াই বিরশ্ষভারি সত্যকথরন  লপাস্ট্গুরলা প্রচার   জনয আমারে  সিা  মরনারর্ািী হরত্ হরি। আশ্া কব  
সিাই বিষয়বট  গুরুত্ব অনুধািন ক রিন এিং সবিয়ভারি আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূরল  ملسو هيلع هللا ىلص সমথবরন অংশ্গ্রহন ক রিন। 
.  
এোড়া আর কবট কথা বিরশ্ষ ভারি আম া িলরত্ চাই। সত্যকথরন  লপইরজ  উরেশ্য কখরনাই নাবিকরে  সারথ ত্কব ক া 
বেল না। আম া শুরু লথরকই িরলবে, এখরনা িলবে আমারে  মূল উরেশ্য হল নাবিক-অরজ্ঞয়িােী-ইসলামবিরেষীরে  অবভরর্াি 
এিং সৃষ্ট সংশ্য়গুরলা  জিাি লেওয়া র্ারত্ কর  মুসবলম া অজ্ঞানত্ািশ্ত্ প্রভাবিত্ ও বিভ্রাি না হন। অরনক লেরত্রই আম া 
লেবখ আবিকত্া িনাম নাবিকত্া ত্রকব জবড়রয় অরনক আিব ক ভাইরিান মূল লেয সম্পরকব ভুল কর ন। আমারে  উরেশ্য 
কখরনাই আবিকত্া  প্রচা  না। আমারে  উরেশ্য ইসলাম প্রচা  ক া, ত্াওবহে প্রচা  ক া। নিী- াসূলিণ লর্ সত্য 
মানিজাবত্  কারে লপৌরে বেরয়রেন ত্া প্রচা  ক া  লচষ্টা ক া। আবিক হওয়া আমারে  বিচার   বেরন লকান কারজ আসরি না, 
র্বে আম া আল্লাহ  নাবর্লকৃত্ শ্ ীয়াহ  অনুস ণ না কব । ত্াই আমারে  সিা  সি লেরত্র এ কথাবট মাথায়  াখা উবচৎ। 
. 

https://www.facebook.com/shottokothon1/?fref=mentions


 

204 

একইসারথ আমারে  অনুধািন ক া উবচৎ আইনস্ট্াইন িা পযাসরকল আমারে  আেশ্ব না। আম া আইনস্ট্াইন, পযাসরকল, 
বকংিা অযান্টবন বিউরয়  মরত্া ইমান চাই না। আম া ইমান চাই সাইরয়যবেনা আিু িাকর    াবেয়াল্লাহু আনহু মরত্া। অরনক 
সময় আম া লেবখ অরনক মুসবলম ভাইরিান বিজ্ঞান এিং শুধুই বিজ্ঞান বেরয় ইসলামরক িযাখযা ক রত্ চারচ্ছন। বিজ্ঞারন  সারথ 
ইসলামরক খাপ খাওয়ারত্ চারচ্ছন। আম া স্বীকা  কব  নাবিক ও ইসলামবিরেষী া লর্রহতু্ বিজ্ঞানমনস্কত্া লপাশ্াক এিং বিজ্ঞান 
সম্পরকব অবধকাংশ্ মানুরষ  অজ্ঞত্ারক পুবজ িাবনরয় নাবিকত্া ও ইসলামবিরেরষ  প্রচা  কর । আ  এই কা রন বিজ্ঞান িযিহা  
কর  ত্ারে  পাটা জিাি লেওয়া প্ররয়াজন। এরেরত্র ইসলারম  সমথবরন বিজ্ঞান একবট উপক ণ।  
. 
বকন্তু এই উপক ণ র্বে মাপকাবঠরত্ পব ণত্ হয় ত্রি লসটা মা াত্মক ধ রন  সমসযা। আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল আমারে  উপ  
বিজ্ঞানরক িাধযত্ামূলক কর ন বন। ইমানরক কর রেন, ত্াওবহেরক কর রেন। ত্াগুরত্  িজবন আ  এক আল্লাহ  উপ  ইমান 
আনারক আমারে  উপ  বত্বন সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা িাধযত্ামূলক কর রেন। 

আ  ত্াাঁ  বকত্ারি বত্বন িরল বেরয়রেন – এই বকত্ারি লকান সরন্দহ লনই এিং এ হল বেকবনরেবশ্না ত্ারে  জনয র্া া গ্বাইরি  
উপ  ইমান এরনরে।  
. 
আল ইস া ওয়াল বম ারজ  ঘটনা  প  আিু জাহরল  লনতৃ্রত্ব মো  কু্ব াইশ্ মুশ্ব ক া মুসবলমরে  বনরয় ঠাট্টা-উপহারস লমরত্ 
উরঠবেল। এটা বকভারি সম্ভি লর্ একজন িযবি এক  ারত্  মরধয মো লথরক লজরুসারলম বিরয় লে ত্ আসরি? এটা বকভারি 
সম্ভি লর্ লস সাত্ আসমারন  উপ  র্ারি?  
. 
অরনক মুসবলম লস সময় এই উপহাস, বিদ্রূপ সহয ক রত্ না লপর  মু ত্াে হরয় বিরয়বেল। অরনরক মু ত্াে হরয়বেল এরত্ 
বিশ্বাস ক রত্ না লপর । অরনরক  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص – লক িরলবেল, র্বে এমন ঘরটও থারক ত্াহরল এখন িলা  বক ে কা  বেল? 
কা ন বম ারজ  এই ঘটনা বেল এমন র্া আমারে  আকরল  সারথ, সাধা ন িুবদ্ধ-বিরিচনা  সারথ খাপ খায় না। বকন্তু র্খন 
আিু িাক   াবেয়াল্লাহু আনহুরক এই িযাপার  প্রশ্ন ক া হরয়বেল ত্খন ত্া  জিাি বক বেল? 
. 
বম ারজ  ঘটনা  সম্পরকব আিু িাক   বেয়াল্লাহু আনহু সিবপ্রথম জানরত্ পার ন আিু জাহরল  কাে লথরকই। আিু জাহল, 
ত্ারক প্রশ্ন কর  – মুহাম্মাে বক িলরে তু্বম জারনা? লস নাবক এক  ারত্  মরধয লজরুসারলরম বিরয় আিা  লে ত্ এরসরে। 
. 
জিারি আস-বসবেক আিু িাক   াবেয়াল্লাহু আনহু িরলবেরলন – র্বে বত্বন ত্া িরল থারকন ত্রি বত্বন সত্য িরলরেন। আবম 
ত্ারক আসমারন  খি াখির   িযাপার  বিশ্বাস কব । আবম বিশ্বাস কব  একজন লের শ্ত্া ত্া  কারে ওয়াবহ বনরয় আরসন। 
ত্াহরল বত্বন অল্প সমরয় লজরুসারলরম বিরয় লে ত্ এরসরেন এরত্ বিশ্বাস লকন আবম ক রিা না, র্খন এগুরলা পৃবথিীরত্ই?  
. 
আল্লাহু আকি । আমারে  অরনরক  লসবেবিবলবট  সারথ হয়রত্া এই কথাগুরলা খাপ খায় না, ত্রি এই হল প্রকৃত্ ইমান। 
আম া লত্া বিশ্বাস কর ই বনরয়বে, আম া লত্া সােয বেরয়ই বেরয়বে – আল্লাহ িযাত্ীত্ আ  লকান ইলাহ লনই, আ  মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص 
ত্াাঁ   াসূল। আম া সােয বেবচ্ছ, আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল আসমারন  উপ  লথরক বজবব্রল আলাইবহস সালাম-রক ওয়াবহ সহ 
পাঠারত্ন ত্াাঁ  উবম্ম নিী  কারে। আম া সােয বেবচ্ছ, আল্লাহ সত্য, ত্াাঁ   াসূল সত্য, ত্াাঁ  মরনানীত্ এই েীন সত্য, ত্াাঁ  
শ্ ীয়ত্ সত্য, ত্াাঁ  জান্নাত্ ও জাহান্নাম সত্য, আবখ াত্ সত্য, ত্াাঁ  লের শ্ত্ািণ সত্য। ত্াহরল বকভারি আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূরল  
পে লথরক সুপ্রমাবনত্ লকান কথা অস্বীকা  ক া  লকান সুরর্াি আমারে  কারে থারক?  
. 
আমারে  আইনস্ট্াইন িা বিউরয়  ইমারন  ে কা  লনই। আমারে  আিু িাক  আস-বসবেরক   াবেয়াল্লাহু আনহু মরত্া ইমান 
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ে কা । আম া েুয়া কব , এিং আশ্া কব  আমারে  সকল আিব ক মুসবলম ভাই ও লিারন া এই গুরুত্বপূণব বিষয়বট অনুধািন 
ক রিন। 
. 
আম া আশ্া ক বে খুি শ্ীঘ্রই আম া একবট সুসংিাে আপনারে  বেরত্ পা রিা। সত্যকথরন  সি পাঠক, ললখক, 
শুভাকাঙ্ক্ষীরে  জনয  ইরলা ধনযিাে, শুরভচ্ছা ও েুয়া।  
. 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা আমারে  সিাইরক বস াতু্ল মুিাবক্বরম  উপ  চাবলত্ করুন, আমীন।  
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৫২ 
রু্বি  আঘারত্ মুি কব  লচত্না  জট  
-বনলয় আ মান 

 

বিসবমল্লাবহ   হমাবন   হীম 
. 
মূল এরজন্ডা লিাপন ল রখ ধারপ ধারপ কাজ ক াটা শ্াইত্বারন  একটা কমন হাবত্য়া । লর্মন আোম 'আলাইবহসসালাম-রক 
বনবষদ্ধ েল খাওয়ারনা  জনয লস িরল বন "র্াও আল্লাহরক অমানয ক ।" লস িরলরে "এটা লখরল তু্বম লের শ্ত্া হরয় র্ারি, 
অম  হরয় র্ারি।" সূ াহ আ' াে(৭)এ  ২০ আয়াত্ দ্রষ্টিয। এোড়া মূবত্বপূজা  প্রচলন ঘটারত্ শ্াইত্বান প্রথরম পূিবিত্বী লনক 
িযবিরে  সম্মানারথব মূবত্ব নত্ব  ক ায়, কালিরম এসরি  পূজা শুরু হয়। সূ াহ নূহ(৭১)এ  ২৩ আয়ারত্ আরে এমনই বকেু 
িযবি ত্থা মূবত্ব  নাম- ওয়াে, ইয়াগুস, নাস্র। 
. 
নাবিকত্া নামক ধমববট ত্া  ভ্রূণািস্থায় এমনই বেল। ধরমব  কথাগুরলারকই অদু্ভত্ভারি লঘা ারত্া ত্া া।  িাটব ব্রাউবনং  বচত্ Fra 
Lippo Lippi বশ্র ানারম  একটা কবিত্ায় লেখা র্ায় বলরপা একজন চাচব-সন্নযাসী র্ারক লজা  কর  চারচব আনা হরয়রে। ধমবীয় 
লপইবন্টং আাঁকা ত্া  কাজ। একসময় লস লিশ্যালরয় িমন কর , সাধু-সন্তু না এাঁরক না ী আাঁকরত্ শুরু কর । রু্বি লেয় 
"না ীরেহ লত্া িরি ই সৃবষ্ট। না ীরেহ এাঁরক আবম িরি  মবহমা খুাঁরজ পাই।" (উরল্লখয, এমনটা ধর  লনয়া বঠক না লর্ কবি  
বনজস্ব মত্ও এটাই) 
. 
এভারিই শুরু। ত্া প  এই ধা ণা প্রচাব ত্ হরত্ শুরু কর  লর্ প ম সত্য িরল বকেু লনই, সিই interpretation (লখয়াল 
ক রিন, বনরজরকই প ম সত্য িরল োবি ক াটা বকন্তু ধরমব  নিবশ্ষ্টয). ধমবীয় বিশ্বাসগুরলারক চযারলন্জ ক া  একটা বভবি 
এভারি োাঁড়ারলা। বকেু নিজ্ঞাবনক অনুমান র্খন নাবিকত্া  পরে এরলা, ত্খন লথরক আত্মবিশ্বারস  সবহত্ নাবিকত্া একবট ধমব 
বহরসরি আবিভূবত্ হরলা। 
. 
অদু্ভত্ িযাপা  হরলা, নাবিকত্া একসময় ধর ই বনরলা লর্ লস সত্য। অনযানয লর্ লকারনা ধরমব  মত্ লস বনরজও লর্ প্ররশ্ন  উরধ্বব 
নয়, ত্া লিমালুম লচরপ লিল। নাবিকরে  কথািাত্বা লথরকই ত্া স্পষ্ট হয়। ধরুন লকউ িলরলা "আবম লেবমবনজম বনরয় একটা 
ললকচা  বেবচ্ছলাম, বকন্তু লশ্রাত্া ত্া  ধমবান্ধত্া  জনয শুনরত্ই চাইরলা না।" হরত্ও লত্া পার  িিা  কথা ভুল, লশ্রাত্া  
ধমববিশ্বাসই বঠক। বকন্তু িিা ধর ই বনরয়রে নাবিক হওয়া  কা রণ লস-ই সবঠক (উরল্লখয, লেবমবনজম মারনই নাবিকত্া নয়। 
লকিল উোহ ণ লেয়া হরয়রে)। 
. 
মুসবলম া র্বে বনরজরে  'শ্াবিকামী' পব চয় লেয়, ত্াহরল লসটা 'মুসবলরম'  প্রবত্স্থাপক হরি না। কা ণ এরত্ পেপাবত্ত্ব হয়। 
মুসবলম া শ্াবিকামী হরল অমুসবলম া বক অশ্াবিকামী? অথচ নাবিক া বেবিয বনরজরে রক 'প্রিবত্শ্ীল', 'মুিমনা' িরল লিড়ায়। 
ধমবগুরুরে  বনরয় চবট বলরখ অনলাইন ভব রয় লেলা নাবিরক াও নাবক প্রিবত্শ্ীল, এমনবক বমবিয়ারত্ও এসি শ্ব্দই িযিহৃত্ 
হয়! এসি শ্ব্দ িলরত্ হয় কা ণ 'নাবিক' কথাটাই িাবল  মত্ লশ্ানায়। 'প্রবত্িন্ধী' িা disableলক লর্ভারি শুদ্ধ কর  িলা হয় 
'specially able', নাবিকরে  প্রিবত্শ্ীলত্াও এমনই। 
. 
নাবিকত্া  লর্রহতু্ বলবখত্ বিবধবিধান লনই, এটা এরকক জায়িায় এরককটা ঢাল িযিহা  কর । লর্মন বিজ্ঞান। এরে  ধা ণা 
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বিজ্ঞান এরে  বনজস্ব সম্পবি। মব স িুকাইবল  ললখা "িাইরিল লকা আন ও বিজ্ঞান" িইটা পরড় ত্সবলমা নাসব ন োাঁত্ 
বকড়বমবড়রয় বলরখবেরলা "রমাল্লা াও আজকাল বিজ্ঞান চচবা কর ।" এত্ শ্ত্ লকাবট নাবিরক  মারে কয়জন আ  বিজ্ঞানী? 
অরনরকই আটবস কমাসব পরড়। বিজ্ঞারন  িযাপার  এরে  জ্ঞান খুি স লীকৃত্। নিজ্ঞাবনক সত্য আ  ত্রত্ত্ব  পাথবকয অরনরকই 
ক রত্ পার  না। বকেু শুনরলই িরল "বিজ্ঞান িরল...।" আচ্ছা বিজ্ঞান লত্া লকারনা িযবি না। বিজ্ঞান িরল মারন বিজ্ঞানী া 
িরলন। বিিত্বনিারে  জবটল আলারপ লিলাম না। একজন মুসবলম িলরি "শ্াইত্বারন  প্রর াচনাই হাই ওরঠ।" নাবিক িলরি, 
"বকন্তু বিজ্ঞান লত্া িরল অবেরজরন  অভারি হাই ওরঠ।" উইবকবপবিয়ায় বিরয় লেরখন এই ত্ত্ত্ব িহু আরিই ভুল প্রমাবণত্। হাই 
ওঠা  আসল কা ণ কী, একজরন  লেখারেবখ আর কজরন  হাই ওরঠ লকন এ সি আজও এক  হসয। 
. 
এিা  আসুন নীবত্ ননবত্কত্া  প্ররশ্ন। এটা নাবিকরে  জনয সিরচরয় অস্ববিক  েীেগুরলা  একবট। এখারন ত্া া লেরখ লকানটা 
মানরল ধমবীয় বিধারন  বিপ ীত্টা ক া র্ায়। ত্াই ত্া া ইসলারম  প্রারণ  িেরল প্রাণ নীবত্  বিরুরদ্ধ। বকন্তু রু্দ্ধাপ াধ ইশুযরত্ 
এরস ললরিরে পযাাঁচ। অরনরক িরলবেল এই একটা মৃতু্যেন্ডই ত্া া চায়, ত্া প  আ  না। ত্সবলমা নাসব ন িরলবেল লস 
রু্দ্ধাপ াধীরে  োাঁবস চায় না। িাঙাবল া ত্খন আবিক-নাবিক বনবিবরশ্রষ ত্ারক ধুরয়রে। আ জ আবল আ  হুমায়ুন আজাে া 
মর  বিরয় লিাঁরচ লিরে। কখরনা লভরি লেরখরেন সি নাবিক লকন 'মুবিরু্রদ্ধ  স্বপরে  শ্বি'? কা ণ পাবকিান ইসলামরক ঢাল 
িাবনরয়বেল। মুবিরু্দ্ধরক িযিহা  ক রল ত্াই ধমবরক পাঁচারনা  একটা সুরর্াি পাওয়া র্ায়। ন ওরয় িা জামবাবন আ  িাংলারেশ্ 
বমরল র্বে এক লেশ্ হরত্া, ত্া প  ভাষা  প্ররশ্ন িাংলারেশ্ র্বে আলাো হরত্া, ত্খন  াজাকা রে  োবড় টুবপ না-ও থাকরত্ 
পা রত্া। লেশ্-কাল-পাত্র বনবিবরশ্রষ ননবত্কত্া  কথাও ধরুন। সমকাবমত্া ত্ারে  কারে িযবিস্বাধীনত্া লকন? কা ণ ধমব এটা 
বনবষদ্ধ কর রে। অরপো করুন। অজাচা , মৃত্কাবমত্া, পশুকাবমত্াও শ্ীঘ্রই িযবিস্বাধীনত্া হরয় র্ারি। 
. 
নাবিকরে  অন্ধবিশ্বারস  আর কটা উোহ ণ বেরয় লশ্ষ ক বে। ধাবমবকরে রক ত্া া িরল জমিত্ ধাবমবক, িািা মা আবিক িরল 
সিানও আবিক। আ  ত্া া িুবদ্ধ বিরিচনা কর  নাবিক। িািা মা লথরক আলাো হওয়াটাই র্বে িুবদ্ধ বিরিচনা  লেণ হয় 
ত্াহরল লত্া হুমায়ুন আজারে  লেরলও অন্ধবিশ্বাসী, িারপ  লেখারেবখ নাবিক। িুবদ্ধ বিরিচনা খাবটরয়ই বক লকউ িাপ মারয়  ধমব 
লিরে বনরত্ পার  না? 
. 
'প্রিবত্শ্ীলত্া'  ত্ারস  ঘ  েুাঁ বেরলই পরড় র্ায়। চটকো  শ্ব্দবশ্লীরত্ ঘািরড় না বিরয় েুাঁ-টা বেরত্ হয়। শ্াইত্বারন  চিাি 
অবত্শ্য় েুিবল। 
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৫৩ 
"এরকক বিজ্ঞানী এরকক কথা িরল। কা টা শুনরিা?"  

-উৎস: “হুজু  হরয়” 
 

সন্ধানী  কথায় চমরক ত্া  বেরক বে রলা কাবনজ। বটএসবস'  এই প্রাণিি পব রিরশ্ কথাটা লকমন লিখাপা লঠকরলা। লিশ্ 
করয়কবেন র্ািত্ িই-ব্লি-রেসিুক লঘাঁরট বিিত্বনিারে  বিরুরদ্ধ  করয়কটা ললখা পড়রে সন্ধানী। লসগুরলাই ত্া  মাথা লখরয়রে। 
. 
কাবনজ সাহস রু্বিরয় িলরলা, "আর  আজি! এরককজন এরকক কথা িলরলই বক তু্ই লমরন বনবি নাবক? লত্া  বক বনরজ  
বিরিক-িুবদ্ধ লনই?" 
. 
"বিরিক-িুবদ্ধ আরে," অবধর্ব ভবঙ্গরত্ িলরলা সন্ধানী, "বকন্তু লটকবনকাল টামবরস  জবটল আলারপ  একটা পর্বারয় বিরয় লসগুরলা 
আ  কাজ কর  না, িুেবল?" 
. 
"লত্া লকারনা টামব না িুেরল লনট লঘাঁরট লজরন লন। অথিা আমারক বজরজ্ঞস ক । আবমও না পা রল িারয়ারকবমবি  নাবিলা 
আরে। একটু কষ্ট ক রলই লত্া হয়।" 
. 
"েযাখ তু্ই বেবজরে পরড়ই লত্া বিিত্বনিারে  অরনক বকেুই বক্লয়া বল িুবেস না। জাবন নাবিলা ও অরনক বকেু বক্লয়া  না। 
এখন আম া র্া া আটবস-কমারসব  োত্রী, ত্া া কী ক রিা? পৃবথিী  এত্ ব কশ্াওয়ালা, শ্রবমক, কৃষক এ া কী ক রি? সিাই 
এরককজন আ জ আলী মাতু্ব্ব  হরি? তু্ইই িল, এটা সম্ভি?" 
. 
"েযাখ, সন্ধানী। কার া লিাো-না লিাো বেরয় লত্া বকেু আরস র্ায় না, ত্াই না? র্া  পরে নিজ্ঞাবনক প্রমাণ আরে, রু্বি আরে, 
মানুষ চােুষ লেখরে, লসসি বক বমথযা হরয় র্ারি?" 
. 
"আচ্ছা িল লত্া কাবনজ, কয়জন জীিরন পাবন  লভত্  বেরয় বিেুযৎ প্রিাবহত্ কর  এক অণু অবেরজন আ  েুই অণু 
হাইরড্রারজন নত্ব  হরত্ লেরখরে?" 
. 
"আর  িািা বিজ্ঞানী া লত্া লেরখরেন নাবক?" 
. 
"ত্াহরল আম া ত্ারে  কথা শুরনই বিশ্বাস ক রিা?" 
. 
"ত্া লকন? তু্ই লকারনা লযারি বিরয় িল, লত্ারক চােুষ লেবখরয় লেরি।" 
. 
"আ  িাবক লকাবট লকাবট র্ত্ বথওব , লসসি লেখারি? এক জীিরন সি লেরখ লশ্ষ হরি? বনয়ান্ডা থাল লথরক মানুরষ  উৎপবি 
আমারক লযারি লেখারি?" 
. 
"লশ্ান সন্ধানী, লত্ারক একটা কথা িবল।" মৃেু হাসরলা কাবনজ, "সিবকেু বনজ লচারখই লেখরত্ হরি ত্া লত্া আম া িবল না। 
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বিজ্ঞানী া হরলন বিজ্ঞারন  প্রবত্বনবধ। সত্যিােী প্রবত্বনবধ। ত্াাঁরে  সত্যিাবেত্াই আমারে  জনয র্রথষ্ট। এত্জন একসারথ বমথযা 
লকন িলরি?" 
. 
"এখন মুসলমান া র্বে িরল লমাহাম্মরে  (সাঃ) ৪০ িের   সত্যিাবেত্াই উনা  ধরমব  সত্যত্া  প্রমাণ বহরসরি র্রথষ্ট? লসায়া 
লাখ না জাবন েুই লসায়া েুই লাখ...কত্জন নিী লর্ন লত্ারে ?" 
. 
"কী জাবন মরন লনই।" লজা  কর  লচরপ লিরলা কাবনজ। 
. 
সন্ধানী মব য়া হরয় িলরলা, "আচ্ছা এক লেই ধ লাম। এখন র্বে লকউ িরল এক লাখ মানুষ একজন ঈশ্বর   আ াধনা ক রত্ 
িরল লিরলা। এটা বমথযা হয় কী কর ? কী জিাি বেরিা?" 
. 
কাবনজ মরন মরন জিাি লিাোরত্ লিাোরত্ই সন্ধানী আিা  িলরলা, "এক বিজ্ঞানী  ম া  একশ্ িে  প  প্রমাণ হয় ত্া  
বথওব  ভুল। কার া বথওব  বনরয় জীবিত্রে  মরধযই হাজার া বিরিট। ভয় হয় িুেবল কাবনজ, এই এক জীিরন এত্ বিরিরট  
লভত্  লথরক সত্যটা লি  কর  বনরত্ পা রিা বকনা।" 
. 
কাবনজ িলরলা, "না লপরল না লপবল! কী আরস র্ায়? মর  লিরল সি লশ্ষ।" 
. 
"র্বে সি লশ্ষ না হয় ত্খন?" 
. 
"ত্খন আল্লাহ, িি, ঈশ্ব রক িবলস তু্ই র্রথষ্ট প্রমাণ পাসবন উনারক বিশ্বাস ক া ।" 
. 
বজে লািরলা সন্ধানী । কাবনজ লর্ বনরজই বনরজ  বিশ্বারস অটল না, লসটা প্রায়ই কথা  োাঁরক লট  লপরয় র্ায় সন্ধানী। একটু 
বভন্ন প্রসরঙ্গ লিরলা লস, "সামরন  মারসই একটা নাটক নামারিা আম া। অযািসাবিবস্ট্ বথরয়টার  । অযািসাবিবস্ট্ বেরলাসবে 
জাবনস লত্া নাবক?" 
. 
"হুম," খুবশ্ হরয় উঠরলা কাবনজ, "লজাস হরি ত্াহরল। লকান নাটক?" 
. 
"ত্াহরল লত্া এগুরলা  মূল কথাগুরলা জাবনসই," িরল চলরলা সন্ধানী, "লকন এলাম? লকাথায় র্ারিা? লকন লিাঁরচ আবে? কীই িা 
হরি বিিত্বনিাে সবত্য হরল িা বমথযা হরল? লকন ভাবসববটরত্ পড়বে? মৃতু্যই র্বে লশ্ষ কথা হরি, লত্া আত্মহত্যা নয় লকন? 
অযািসািব এই জিরত্  িাইর  সবত্যই বক লকারনা মহাশ্বিধ  সত্ত্বা আরে, র্া  কা রণ এই অথবহীন পৃবথিী অথবপূণব হয়? িল লত্া 
আমারে  নাবিকরে  কারে সবত্যই এ  লকারনা জিাি আরে?" 
. 
হাসা  লচষ্টা ক রলা কাবনজ, "জীিনটা অথবহীন, ত্াই তু্ই এ  উপ  বনরজ  মরত্া কর  অথব আর াপ ক বি। এটাই লত্া 
অযািসারিব  সিরচরয় সুন্দ  বেকটা, নাবক?" 
. 
"হুম," েীঘবশ্বারস  ভবঙ্গরত্ িলরলা সন্ধানী, "হয়রত্া আবম আিা  ধাবমবক হরয় র্ারিা ল ।" 
. 
"কী িবলস?" মুখ িাাঁকারলা কাবনজ, "এত্ ধরমব  মারে লকানটা বঠক কীভারি লি  ক বি?" 
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. 
"একটা একটা কর  িাে বেরত্ বেরত্ র্ারিা। আজ লর্মন নাবিকত্া নারম  ধমবটা িাে বেলাম। এভারিই লর্রত্ থাকরিা। লশ্রষ 
বকেু না লপরল deist হরয়ই থাকরিা নাহয়, ত্িু atheist না।" 
. 
অরনকেণ নী িত্া  প  সন্ধানী লহারস্ট্রল লে া  জনয উঠরলা, "র্াই ল ।" বকেু িলরলা না কাবনজ। একটু েূ  বিরয় লপেন 
বের  সন্ধানী িলরলা, "কাবনজ, লশ্ান। ঠাকুমা আমা  নাম সন্ধানী ল রখরেন একটা কা রণ। র্ারত্ আবম সত্যটা খুাঁরজ লনই। আবম 
লস নারম  সাথবকত্া  াখরিাই।" িরল আিা  হাাঁটা বেরলা লস। 
. 
ত্াবকরয় বেরলা কাবনজ। মািব রি  আজারন  শ্রব্দ হুাঁশ্ বে রলা।  ারত্  িানাগুরলা েবড়রয় র্ারচ্ছ। অবপ্রয় একটা িািিত্া  
সময় ঘবনরয় আসরে, র্া লস োড়া লকউ জারন না। আিামী ১০-১১ ঘন্টা আবিক থাকরি লস।  ারত্  ভয়াল পব রিশ্টা লকরট 
বিরয় আিা  র্খন পাবখ িাইরি িান, সূর্ব েড়ারি আরলা, মানুরষ  পেভার  িমিম ক রি শ্হ , ত্খন আিা  লস বের  আসরি 
বপ্রয় নাবিকত্ায়। প্রশ্াবি  োবয়ত্বহীনত্ায়। 

 

[বিঃদ্রঃ হুজু  হরয় লপইরজ  ললখা  বলঙ্কঃ https://www.facebook.com/Hujur.Hoye/posts/614380502088336 
প্রিরন্ধ  কবপ াইট © হুজু  হরয় লপইজ 
পুনঃপ্রকাশ্, "হুজু  হরয়" লপইজ অনুরমাবেত্] 

  

https://www.facebook.com/Hujur.Hoye/posts/614380502088336
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৫৪ 
ইসলাম বক ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ হরয়বেল? একবট চতু্ ত্াপূণব প্রশ্ন 

-শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে (হাবের্াহুল্লাহ) 
িাংলা অনুিােঃ স ল পথ 

 

কাবে -মুশ্ব ক-মু ত্াে, ইসলামবিরেষী, নাবিক, প্রিবত্শ্ীল-সুশ্ীল ও মুিমনারে  ইসলারম  লর্ বিষয়বট  িযাপার  সি লচরয় 
লিবশ্ অযালাবজব লসটা বক?  
. 
এক লকাথায় উি  লেওয়া কবঠন। ত্রি র্বে লকান শ্টববলস্ট্ ক া হয় ত্রি পেবা এিং বজহাে এরকিার  উপর   বেরকই থাকা  
ক া। শুধু কাবে -মুশ্ব ক, ইসলামবিরেষী াই না, িত্বমারন  অরনক মুসবলরম ও এ েুবট বিষয়রক লমরন বনরত্ কষ্ট হয়। আ  
ইসলামবিরেষী াও ত্ারে  এই হীনমনযত্ারক কারজ লাবিরয় মিার ট নামধা ী প াবজত্ মানবসকত্া  এই মুসবলমরে  বেরয়ই 
ইসলারম  নতু্ন িান্ধীিােী, না ীিােী, আধুবনক িযাখযা নত্ব  ক রত্ চায়।  
. 
"ইসলাম বক ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ হরয়বেল" - খুি প্রচবলত্ একবট প্রশ্ন। আ  প্রচবলত্ এই প্ররশ্ন  আরে লিশ্ বকেু 
প্রচবলত্ উি । বকন্তু সবঠক উি  বক? জিাি বেরচ্ছন শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে হাবের্াহুল্লাহ। 
. 
. 
আলহামেুবলল্লাহ, আম া ইরত্াপূরিব আরলাচনা কর বে বজহাে েুই প্রকার   হরয় থারক; লড়াইরয়  জনয বনরজ লথরক অগ্রস  
হওয়া এিং আত্ম োরথব বজহাে ক া অথবাৎ েুই প্রকার   বজহারে  একবট হরচ্ছ আিমণাত্মক বজহাে ও অপ বট আত্ম োমূলক 
বজহাে। 
. 
বনসরন্দরহ আিমণাত্মক বজহারে  জনয পেরেপ ও প্রস্তুবত্ লনয়া  সারথ ইসলারম  প্রসার   একবট বি াট প্রভাি  রয়রে, এ  
মাধযরমই েরল েরল মানুষরে  আল্লাহ  েীরন  বেরক বনরয় আসা র্ায়। আ  একা রণই, শ্ত্রুরে  অি  সো সিবো বজহারে  
ভয় কম্পমান থারক। 
. 
ইংর বজ ভাষা  একবট মযািাবজন "মুসবলম ওয়ােব" িলরে, “পবিমা বিরশ্ব অিশ্যই এক ধ রণ  ভয় কাজ ক রত্ পার , এ  
অনযত্ম একবট কা ণ হরচ্ছ মোয় লসই প্রথম ইসলারম  প্রবত্ষ্ঠা  প  লথরক ইসলারম  অনুসা ীরে  সংখযা কখরনা করমবন, 
ি ং এটা সি সময় শুধু িৃবদ্ধ লপরয়রে আ  প্রসাব ত্ হরয়রে। উপ ন্তু ইসলাম বনেক একবট ধমব নয়, ি ং এ  অনযত্ম একবট 
খুাঁবট হরচ্ছ বজহাে”। 
. 
 িাটব লিন িরলন, “মুসবলম া আরিও একিা  লিাটা েুবনয়া বিজয় কর  লেরড়রে, আ  এটা ত্া া আিা ও ক রত্ পার ”। 
ওব রয়ন্টাবলস্ট্ া ইসলারম  নারম বিরষােিা  কর  থারক এই োিী ক া  মাধযরম লর্, এটা ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ হরয়রে। 
.  
প্রাচযবিে থমাস আ নে ত্া  একবট িই “The Preaching of Islam” এ বলরখরেন, ইসলাম ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ 
হয়বন, ি ং এটা প্রসাব ত্ হরয়রে শ্াবিপূণব োওয়াহ  মাধযরম, লকান ধ রণ  শ্বি প্ররয়াি োড়াই; উরেশ্য মুসবলমরে  মারে 
বজহারে  লচত্নারক বিনষ্ট কর  লেয়া আ  প্রমাণ ক া লর্, ইসলাম ত্ িা ী  মাধযরম প্রচাব ত্ প্রসাব ত্ হয়বন।  
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. 
আ  মুসবলম া (এভারিই)ত্ারে  লসই সাজারনা োাঁরে ধ া বেল। একবেরক র্খন ত্া া শুনরত্ লপল, প্রাচযবিরে া(ওব রয়ন্টাবলস্ট্) 
অবভরর্াি ক রে লর্, ইসলাম ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ হরয়রে, ত্া া িলরত্ লািল, “লত্াম া ভুল ক রো, আর  লত্ামারে  
বনরজরে  ললারক  কাে লথরকই এ  খণ্ডন হরচ্ছ, লত্ামারে  বনরজরে  ললারক াই লত্ামারে  এই োিী  বির াবধত্া ক রে, এই 
লর্ লেরখা থমাস িরলরে এই কথা, এটা ইত্যাবে” 
. 
মুসবলমরে  মারে র্া া প াবজত্ মানবসকত্া  অবধকা ী ত্া া এবিরয় এল ইসলামরক  ো ক রত্ ! আ  ত্া া ইসলামরক এই 
বমথযা অবভরর্ারি  হাত্ লথরক মুি ক রত্ চাইল ! ত্াই ইসলাম ত্ িা ী  মাধযরম প্রসাব ত্ হরয়রে, একথা ত্া া অস্বীকা  
ক রলা, আ  ত্া া িলরলা, ইসলারম বজহাে িরল বকেু লনই, অিশ্য আত্ম ো  জনয হরল বভন্ন কথা। ত্ারে  েৃবষ্টরত্ ইসলারম 
বনরজ লথরক প্রস্তুবত্ বনরয় আিমণাত্মক বজহাে িরল বকেু লনই।  
.  
অথচ এ ধ রণ  মিিয সত্যবনষ্ঠ মুসবলম আরলমিরণ  িিরিয  বিরুরদ্ধ র্ায়, কু ’আন সুন্নাহ  েলীল লথরক প্রমাণাবে 
উপস্থাপরন  বিষয়বট লত্া আর া েূর ।  
.  
শ্াইখুল ইসলাম ইিনু ত্াইবময়যাহ  াবহমাহুল্লাহ মাজমু আল োত্ওয়া ২৮/২৬৩ এ িরলনঃ  
. 
উরেশ্য হরচ্ছ সকল ধমব, মত্িাে হরত্ হরি শুধুমাত্র এক আল্লাহ  জরনয, আ  আল্লাহ  কারলমা  োিী হরচ্ছ ত্া সিবকেু  
উপর  লশ্রষ্ঠ। আল্লাহ  কালাম হরচ্ছ লশ্রষ্ঠ িাণী র্া  মাধযরম আল্লাহ  বকত্ারি ত্াাঁ  িিিয সং বেত্ আরে, আ  আল্লাহ সুিহানাহু 
ওয়া ত্ায়ালা িরলন, “আবম আমা   সূলিণরক সুস্পষ্ট বনেশ্বনসহ লপ্র ণ কর বে এিং ত্াাঁরে  সারথ অিত্ীণব কর বে বকত্াি ও 
নযায়নীবত্, র্ারত্ মানুষ ইনসাে প্রবত্ষ্ঠা কর ”। [হােীে ৫৭;২৫]  
. 
নিী  াসূলিণ লপ্র ণ ও বকত্াি নাবর্রল  উরেশ্য হরচ্ছ মানিজাবত্ লর্ন নযায়বিচা  প্রবত্ষ্ঠা কর  আ  এটাই হরচ্ছ সৃবষ্ট  উপ  
স্রষ্টা আল্লাহ  াবু্বল আলামীরন  হক। এ প  আল্লাহ মহামবহম িলরেন -  
. 
“আ  আবম নাবর্ল কর বে ললৌহ, র্ারত্ আরে প্রচন্ড  ণশ্বি এিং মানুরষ  িহুবিধ উপকা । এটা এজরনয লর্, আল্লাহ লজরন 
বনরিন লক না লেরখ ত্াাঁরক ও ত্াাঁ   সূলিণরক সাহার্য কর ”। [হােীে ২৫]  
. 
কারজই লর্ বিচুযত্ হরয় পরড় আল্লাহ  বকত্ারি  পথ হরত্ ত্ারক বেব রয় আনরত্ হরি ললৌরহ  শ্বি ো া হরলও। এভারিই এই 
েীরন  ভা সাময প্রবত্ষ্ঠা পায় কু ’আন ও ত্ িা ী  মাধযরম। জাবি  ইিন আবু্দল্লাহ( াবেয়াল্লাহু আনহু) িরলন, “আল্লাহ   াসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম আমারে রক আরেশ্ কর রেন এটা বেরয় আঘাত্ ক রত্, মারন ত্ িা ী ো া, লর্ লকউ এটা 
লথরক বের  র্ায়, অথবাৎ কু ’আন হরত্”।  
.  
ইিনুল কাইবয়ম  াবহমাহুল্লাহ ত্াাঁ  আল-োরুবসয়াহ গ্ররন্থ (পৃ ১৮) িরলনঃ 
. 
আল্লাহ ত্াাঁরক ( াসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বকয়ামত্ বেিরস  পূরিব লপ্র ণ কর রেন- (এক হারত্) লহোয়ারত্  
বকত্াি কু ’আন ও (অনয হারত্) বিজয়ী ত্ িা ী সহকার । (উরেশ্য) র্ারত্, একমাত্র আল্লাহ ই ইিােত্ উপাসনা িরন্দিী ক া 
হরয় থারক শ্ ীকবিহীন অিস্থায়, আ  ত্াাঁ  ব বর্ক বনধবাব ত্ হরয়বেল ত্ িা ী ও িশ্বা  োয়াত্রল। আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা 
এই েীন ইসলামরক প্রবত্বষ্ঠত্ কর রেন একবেরক েলীল প্রমাণ সােয সহকার , এিং অপ বেরক ত্ িা ী ও িশ্বা বেরয়, উভরয় 
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এমনভারি একবত্রত্ আরে র্া  একবট লথরক অপ বট আলাো ক া র্ায় না। 
. 
এখন কু ’আন ও সুন্নাহ হরত্ বকেু প্রমাণাবে উপস্থাপন ক া হরচ্ছ, এই েলীল প্রমাণাবে সুস্পষ্টভারি তু্রল ধ রে লর্ ত্ িা ী 
হরচ্ছ ইসলাম প্রচার   একবট অনযত্ম গুরুত্বপূণব মাধযম-  
.  
১-আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা িরলন, (অনুিাে)- 
“আল্লাহ র্বে মানিজাবত্  একেলরক অপ  েল ো া প্রবত্হত্ না ক রত্ন, ত্রি (িীষ্টানরে ) বিজবা, এিােত্ খানা, (ইহুেীরে ) 
উপাসনালয় এিং মসবজেসমূহ বিধ্বি হরয় লর্ত্, লর্গুলারত্ আল্লাহ  নাম অবধক স্ম ণ ক া হয়। আল্লাহ বনিয়ই ত্ারে রক 
সাহার্য ক রিন,র্া া আল্লাহ  সাহার্য কর । বনিয়ই আল্লাহ প ািমশ্ালী শ্বিধ ”। [ সূ া হাি ২২;৪০] 
. 
“আল্লাহ র্বে একজনরক অপ জরন  ো া প্রবত্হত্ না ক রত্ন, ত্াহরল লিাটা েুবনয়া বিধ্বি হরয় লর্রত্া। বকন্তু বিশ্বিাসী  প্রবত্ 
আল্লাহ একািই েয়ালু, করুণাময়।” [সূ া িাকা াহ ২৫১] 
. 
২- আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা আমারে রক আরেশ্ কর রেন কুেো রে  বিরুরদ্ধ লড়াইরয়  প্রস্তুবত্ ও উপাোন সংগ্ররহ  
জরনয ও ত্ারে রক ভীত্ সযি কর   াখা  জনয। আল্লাহ িরলন -  
. 
“আ  প্রস্তুত্ ক  ত্ারে  সারথ রু্রদ্ধ  জনয র্াই বকেু সংগ্রহ ক রত্ পা  বনরজ  শ্বি সামরথবয  মরধয লথরক এিং পাবলত্ লঘাড়া 
লথরক, লর্ন প্রভাি পরড় আল্লাহ  শুত্রুরে  উপ  এিং লত্ামারে  শ্ত্রুরে  উপ  আ  ত্ারে রক োড়া অনযানযরে  উপ  ও 
র্ারে রক লত্াম া জান না; আল্লাহ ত্ারে রক লচরনন”। [সূ া আনোল ৬০] 
. 
ইসলাম র্বে লকিলমাত্র শ্াবিপূণব লিারিচা া বন ীহ উপারয়ই বিিা  লাভ কর  থারক, ত্াহরল বক লসই কা ণ র্া  কা রণ 
কুেো  া এত্ ভীত্ সিি হরয় থারক? ত্ারে  এরত্ ভীত্ হওয়া  বক আরে? ত্াহরল বক ত্া া লকিলমাত্র মুরখ  বজভ বনঃসৃত্ 
কথা আ  োওয়াত্ শুরনই ভীত্ সযি?  
. 
সহীহ বকত্ািেরয় একথা স্পষ্টভারি িবণবত্ আরে লর্, আল্লাহ   াসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িরলরেন, “I have been 
supported with fear as far as a month’s journey.” কুেো  া বক এ কা রণ ভয় পারি র্বে লকিল িলা হরয় থারক, 
“মুসবলম হও, আ  র্বে না হও ত্াহরল লত্াম া স্বাধীন, র্া ইচ্ছা ত্াই বিশ্বাস বনরয় থাক আ  র্া খুবশ্ ত্াই কর  লিড়াও?” নাবক 
ত্ারে  ভীত্ হিা  কা ণ বজহাে (এ  মুরখামুবখ হওয়া) , (অনযথায়) বজবর্য়াহ ক  আর াপ আ  অপমান? র্ারত্ কর  ত্া া 
ইসলারম প্ররিশ্ কর  আ  এ  মাধযরম ত্া া র্ািত্ীয় অপমান লথরক মুবি লপরত্ পার । 
.  
৩-র্খন আল্লাহ   াসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ললাকরে রক ইসলারম  বেরক আহিান ক রত্ন, ত্া  লস আহিারন  
সঙ্গী বেল ত্ িা ী, বত্বন র্ারে রক আমী  কর  পাঠারত্ন ত্ারে রকও অনুরুপ পদ্ধবত্ অনুস রণ  আরেশ্ বেরত্ন, আ  র্খন 
ললারক া ইসলারম  বেরক আহিারন  এই সিবাত্মক পদ্ধবত্বট লেখত্, ত্খন ত্া ত্ারে  আল্লাহ  েীরন  িযাপার  সরন্দহ েূ  ক া  
জরনয র্রথষ্ট িরল িণয হত্।  
. 
িুখা ী ৩৮৯৫ ও মুসবলম িণবণা ক রেন, সাহল ইিন সাে  াবেয়াল্লাহু আনহু লথরক িবণবত্, খায়িা   রু্রদ্ধ একো  াসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলরলন, আিামীকাল সকারল আবম এমন এক িযবি  হারত্ োণ্ডা অপবণ ক রিা র্া  হারত্ 
আল্লাহ খায়িার  বিজয় োন ক রিন এিং র্ারক আল্লাহ এিং ত্াাঁ   াসূল ভালিারসন আ  লসও আল্লাহ এিং ত্াাঁ   াসূলরক 
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ভারলািারস। সাহল  া) িরলন, মুসলমানিণ এ জল্পনা কল্পনা  মরধযই  াত্ কাটারলা লর্, ত্ারে  মরধয কারক অপবণ ক া হরি এ 
োণ্ডা।  
. 
সকাল হরলা, সিাই  াসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লারম  কারে আসরলন, আ  প্ররত্যরকই মরন মরন এ োণ্ডা লাভ ক া  
আকাঙ্ক্ষা ক বেরলন। ত্খন  াসুলুল্লাহ সা) িলরলন, আবল ইিন আিু ত্াবলি লকাথায়? সাহািীিণ িলরলন, ইয়া  াসুলুল্লাহ ! 
বত্বন লত্া চেুর ারি আিাি অিস্থায় আরেন। বত্বন িলরলন, ত্ারক ললাক পাবঠরয় সংিাে োও। লস মরত্ ত্াাঁরক আনা হল। 
 াসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ত্াাঁ  উভয় লচারখ থুথু লাবিরয় ত্াাঁ  জরনয েুয়া ক রলন। েরল লচাখ এরূপ সুস্থ হরয় 
লিল লর্, লর্ন কখরনা লচারখ লকান ল ািই বেল না। এ প  বত্বন ত্াাঁ  হারত্ োণ্ডা অপবণ ক রলন।  
. 
ত্খন আলী  া) িলরলন, ইয়া  াসুলুল্লাহ ! ত্া া আমারে  মত্ (মুসলমান) না হওয়া পর্বি আবম ত্ারে  সারথ রু্দ্ধ চাবলরয় 
র্ারিা।  াসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িলরলন, তু্বম িত্বমান অিস্থায়ই ত্ারে  ো প্রারি বিরয় উপনীত্ হও , এ প  
ত্ারে রক ইসলাম গ্রহরণ  প্রবত্ আহিান কর া (র্বে ত্া া ইসলাম গ্রহণ কর  ত্াহরল) ইসলামী বিধারন ওরে  উপ  লর্সি হক 
িত্বায় লসসি সম্পরকব ত্ারে রক অিবহত্ কর  বেও। কা ণ আল্লাহ  কসম ! লত্ামা  োওয়ারত্  মাধযরম আল্লাহ র্বে মাত্র 
একজন মানুষরকও লহোরয়ত্ োন কর ন ত্া হরল ত্া লত্ামা  জনয ললাবহত্ িরণব  (মূলযিান) উরট  মাবলক হওয়া অরপোও 
অরনক উিম। 
. 
কারজই ইসলারম  বেরক এই আহিানবট শ্বি প্ররয়ারি  মাধযরম হরয়বেল। 
.  
মুসবলম (৩২৬১) িবণবত্ হােীরস িু াইো িরলন, ‘র্খন আল্লাহ   াসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম লকান একজন িযবিরক 
কমাণ্ডা (আবম ) বনরু্ি ক রত্ন লকান িাবহনী  লনত্া বহরসরি বকংিা লকান কারেলা আিমণকা ী েরল  প্রধান বহরসরি, বত্বন 
লসই িযবিরক উপরেশ্ বেরত্ন আল্লাহরক ভয় ক রত্, ত্া  বনরজ  জনয ও ত্া  সাথী মুসবলমরে  জনয, এ প  বত্বন িলরত্ন,  
.  
“…লর্ আল্লাহ  সারথ কুে ী কর , ‘বিসবমল্লাহ’ িরল ত্া  সারথ রু্রদ্ধ বলপ্ত হরয় পরড়া। রু্দ্ধ কর া, ত্রি লত্াম া সীমালংঘন 
কর া না, বিশ্বাসঘাত্কত্া কর া না, হাত্ পা লকরট খণ্ড খণ্ড কর  বিকৃত্ কর া না এিং বশ্শুরে রক হত্যা কর া না। আ  র্খন 
লত্ামা  মুশ্ব ক শ্ত্রুরে  সারথ রু্দ্ধ লিাঁরধ র্ায়, ত্খন বত্নবট নীবত্  বেরক ত্ারে রক আহিান জানাও। এ  লর্ লকানবট লস র্খন 
লমরন লনয় ত্খন ত্া গ্রহণ কর  নাও এিং রু্দ্ধ িন্ধ কর  োও।  
. 
অত্ঃপ  ত্ারে রক সিবপ্রথম ইসলাম কিুল ক া  বেরক আহিান জানাও। র্বে ত্া া লত্ামা  এ আহিারন সাড়া লেয় ত্খন তু্বম 
ত্ারে  এ সাড়া কিুল কর  নাও এিং বজহাে িন্ধ কর  োও।...আ  র্বে ত্া া ইসলাম গ্রহরণ অস্বীকৃবত্ জানায় ত্খন ত্ারে রক 
বজবর্য়াহ ক  প্রোরন িাধয কর া। র্বে ত্া া ত্া লমরন লনয়, লত্াম া ত্া কিুল কর  নাও এিং ত্ারে  সারথ এ অিস্থায়ও বজহাে 
িন্ধ  ারখা। আ  র্বে ত্া া উি বজবর্য়াহ প্রোরন অস্বীকৃবত্ জানায়, ত্খন (তৃ্ত্ীয় ও লশ্ষ েয়সালা) আল্লাহ  কারে মেে ও 
সাহার্য কামনা কর া এিং ত্ারে  সারথ প্রত্যে রু্রদ্ধ বলপ্ত হরয় পরড়া...।“ 
.  
কারজই আল্লাহ   াসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ত্াাঁ  কমাণ্ডা রে  আরেশ্ কর রেন কুেো রে  আহিান ক রত্ 
ইসলারম  বেরক র্খনএই আহিারন  সংিী বেল মাথা  উপর  ত্ িা ী  েলকাবন। র্বে ত্া া মুসবলম হরত্ অস্বীকৃবত্ জানায় 
ত্াহরল ত্ারে  অিশ্যই বজবর্য়াহ ক  বেরত্ হরি বিনয়ািনত্ হরয়। আ  র্বে ত্া া এরত্ও  াজী না হয়, ত্াহরল ত্ারে  জনয 
আ  বকেুই অিবশ্ষ্ট থাকল না ত্ িা ী িযত্ীত্- “র্বে ত্া া (উি বজবর্য়াহ প্রোরন) অস্বীকৃবত্ জানায়, ত্খন (তৃ্ত্ীয় ও লশ্ষ 
েয়সালা) আল্লাহ  কারে মেে ও সাহার্য কামনা কর া এিং ত্ারে  সারথ প্রত্যে রু্রদ্ধ বলপ্ত হরয় পরড়া ”  
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. 
৪- আল্লাহ   াসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িরলরেন, “আবম বকয়ামত্ বেিরস  পূরিব ত্ িা ী হারত্ এ উরেশ্য লপ্রব ত্ 
হরয়বে লর্, লকিলমাত্র এক আল্লাহ (সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা ই) ইিােত্ ক া হরি, আ  আমা  ব বর্ক আরস আমা  িশ্বা  োয়া 
হরত্, আ  র্া া আমা  আরেরশ্  বিরুরদ্ধ র্ারি ত্ারে  জনয অপমান (আ  লািনা) ত্াকেীর  বনধবাব ত্ হরয়রে, আ  লর্ লকউ 
ত্ারে  অনুক ণ কর  লস ত্ারে ই একজন”। মুসনারে আহমান, ৪৮৬৯; সহীহ আল জারম’,২৮৩১. 
. 
এ ঘটনাবট, অথবাৎ ইসলারম  প্রসার   একবট মাধযম বহরসরি ত্ িা ী ও শ্বি িযিহৃত্ হরয়রে এবট ইসলারম  জনয লিা িা 
হীনমনযত্া  বকেু নয়, ি ং এবট ইসলারম  একবট শ্বি ও গুণ, লকননা এ  েরল মানুষ লসই েীরন  সারথ ললরি থারক র্া 
ত্ারে  েুবনয়া ও আরখ ারত্ উপকৃত্ ক রি। লিবশ্  ভাি ললারক াই লিাকা এিং জ্ঞান ও বিচেণত্া  অভাি ত্ারে  মরধয 
 রয়রে, আ  ত্ারে রক র্বে ত্ারে  বনরজরে  অিস্থা  উপ  লেরড় লেয়া হয় ত্াহরল ত্া া সরত্য  প্রবত্ ি াির   মত্ই অন্ধ 
িারেল হরয় থারক। 
.  
ত্া া ত্ারে  খামরখয়ালী মরনাভাি ও কামনা িাসনা  মারে বনমবিত্ হরত্ থারক। কারজই আল্লাহ বজহারে  লপ্রসবিপশ্ন 
বেরয়রেন র্ারত্ ত্ারে রক সরত্য  উপ  বেব রয় আনা র্ায় আ  এটা ত্ারে  উপকা  কর । বনসরন্দরহ বিচেণত্া বনরেবশ্ কর  
লর্, লিাকারে রক ত্ারে  মূখবত্াপূণব কাজ লথরক বি ত্  াখরত্ হরি এিং ত্ারে রক এমন বকেু  বেরক লজা  ক রত্ হরি র্া 
ত্ারে  উপকা  ক রি। 
.  
আল িুখা ী (৪৫৭৭) িণবনা কর রেনঃ “লত্াম াই হরল সরিবািম উম্মত্, মানিজাবত্  কলযারন  জরনযই লত্ামারে  উদ্ভি ঘটারনা 
হরয়রে। লত্াম া সৎকারজ  বনরেবশ্ োন ক রি ও অনযায় কারজ িাধা লেরি এিং আল্লাহ  প্রবত্ ঈমান আনরি”।(আরল ইম ান 
১১০) এই আয়াত্বট সম্পরকব আিু হু ায় া  াবেয়াল্লাহু আনহু িরলন, মানুরষ  জনয মানুষ কলযাণজনক ত্খনই হয় র্খন ত্ারে  
গ্রীিারেরশ্ বশ্কল লাবিরয় বনরয় আরস, এ প  ত্া া ইসলারম প্ররিশ্ কর ”। বজহাে িযত্ীত্ বক ললাকরে  ঘারড় বশ্কল লািারনা 
অিস্থায় বনরয় আসা সম্ভি? 
.  
এটা এমন একবট বিষয়, র্া  জনয ইসলাম প্রশ্ংসা  োিীো , বনন্দনীয় নয়। প াবজত্ ধব্জাধা ীরে  উবচত্ আল্লাহরক ভয় ক া 
এ কা রণ লর্ ত্া া আল্লাহ  েীনরক বিকৃত্ ক রে, আ  এরক েূিবল কর  তু্লরে িা  িা  এ োিী কর  লর্, এটা হরচ্ছ শ্াবি  
ধমব।  
. 
হযাাঁ, এটা শ্াবি  ধমব বঠক, বকন্তু লর্ উরেরশ্য কথাবট িলা হরয় থারক ত্া হরচ্ছ, সমি মানিজাবত্রক আল্লাহ িযত্ীত্ অনয বকেু  
ইিােত্ ক া লথরক  ো ক া  মাধযরম, আ  সমগ্র মানি জাবত্রক আল্লাহ  আইন বিধারন  বনকট আত্মসমপবণ ক া  মাধযরম। 
এটা হরচ্ছ আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা  মরনানীত্ েীন, লকান িযবি িা মানুরষ  উিব  বচিাধা া  েসল নয়। কারজই র্া া 
এ  প্রচার   জনয কাজ ক রে ত্ারে  উবচত্ নয় এই েীরন  চূড়াি লেয প্রকারশ্ লিারিাধ ক া, আ  ত্া হরচ্ছ সকল েীরন  
উপ  আল্লাহ  েীন বিজয়ী থাকরি এিং সকল ইিােত্ একমাত্র আল্লাহ  জরনযই হরত্ হরি।  
.  
র্খন ললারক া এমন বকেু মত্িাে (মাকবসিাে, জাত্ীয়ত্ািাে, উো ত্ািাে ইত্যাবে) আ  ত্য ময(িণত্য, সমাজত্য,  াজত্য 
ইত্যাবে) ধযান ধা ণা  অনুস ণ কর  লর্গুরলা  জমই হরয়রে মানুরষ  মবিষ্ক হরত্, প্রবত্বট মত্িাে আ  ধযান ধা ণা, প্রবত্বট 
বসরস্ট্ম, আইন কানুন র্া আমারে  জীিনরক বনয়যণ কর  । এই মানি  বচত্ মত্িােগুরলা  একবট আর কবট লথরক আলাো 
নিবশ্রষ্টয  হরয় থারক, েরল এরে  একবট বসরস্ট্ম আর কবট বসরস্ট্রম  উপ  লশ্রষ্ঠত্ব িা প্রাধানয বিিার   লচষ্টা কর  থারক, 
কারজই এই মত্িােগুরলা এরক অপর   লমাকারিলায় ত্ত্েণ পর্বি বটরক থারক িা সহ অিস্থান ক রত্ পার  র্খন ত্া 
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বনরজরে  (রভৌিবলক বকংিা  াজবনবত্ক) সীমানা ো া  বেত্ হয়, ত্খন এক সীমার খা  আইন অনয সীমানায় চরল না।  
. 
এভারি বভন্ন নিবশ্ষ্টয হওয়া সরত্ত্বও এই সাংঘবষবক মানি  বচত্ বিধান ও বসরস্ট্মগুরলা এরক অপর   লমাকারিলায় বটরক থারক। 
বকন্তু র্খন এরে  সারথ এমন একবট বিধান থারক র্া মানি  বচত্ নয়, ি ং আল্লাহ কতৃ্বক বনধবাব ত্ বসরস্ট্ম ও আইন বিধান, 
আ  এগুরলা  পাশ্াপাবশ্ র্বে মানুরষ   বচত্ আইন বিধান থারক, বসরস্ট্ম থারক, ত্খন পব বস্থবত্ সমূ্পণব লমৌবলকভারি বভন্ন। 
ত্খন ( এই মত্িােগুরলা  সহািস্থারন  লকান সম্ভািনা লনই) আল্লাহ কতৃ্বক মরনানীত্ বসরস্ট্রম  অবধকা  হরচ্ছ এই সকল িাধা 
বিপবিরক অপসা ণ ক া আ  মানুষ হরয়ও মানুরষ  লিালামী লথরক মানুষরক মুি ক া । [বেকহ আল-োওয়াহ , সাইরয়ে 
কুতু্ি ২১৭-২২২] 
.  
োত্াওয়া আল লার্নাহ আল োইমাহ (১২/১৪) লত্ িবণবত্ঃ  
. 
র্া া ইসলারম  িাত্বা  প্রবত্ সাড়া বেরয়রে ও কণবপাত্ কর রে ত্ারে  লেরত্র ইসলাম প্রসাব ত্ হরয়রে েলীল-প্রমাণাবে সহকার , 
আ  র্া া উদ্ধত্, োবম্ভক অহংকা ী ও লিাাঁয়া  ত্ারে  লেরত্র ইসলাম প্রসাব ত্ হরয়রে শ্বি ও ত্ িা ী  মাধযরম, লর্ পর্বি না 
ত্া া নত্ হরয়রে, অহংকা  োবম্ভকত্া পব ত্যাি কর রে, আ  সিরশ্রষ সত্য ও িািিত্া  সামরন আত্মসমপবণ কর রে। 
.  
আ  আল্লাহই সিরচরয় ভারলা জারনন। 
. 
 
[বিঃদ্রঃ শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিরে  (হাবের্াহুল্লাহ) islamqa.info/en সাইট লথরক িৃহীত্ 
িাংলা অনুিােঃ স লপথ 
ইংর বজ আবটবরকরল  বলঙ্কঃ https://islamqa.info/en/43087 ] 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen&h=ATPHGgRISsf9cjZ7BmXwa67PTzZhhVw6MXTXdDODXG7_iUHYdgzLfHAg9shiqL992oevbhDcSiWtWjVeERwxVkazPwGSu4whYLl0BvhM7ZobmidEsK8yWucN0mP2Y6LRjajTdYoIgFugmGkNNLT7sdgYOjeSMhHJjdLuKw3ejqBK2Ty2Gewdt34XC6kL57jOZgJtANtA2G1-4thCJ7ATgxwlvtxKOJquXb1p3l6w69_V1afAWRVSGFsfY9vkH-4106exu-JZc4jcuLpESt788Wl1nicBnYB3WLNSGVrxbg
https://islamqa.info/en/43087
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৫৫  
লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

ইবত্হারস লর্ মানুষবট  বিরুরদ্ধ সিরচরয় লিশ্ী িই ললখা হরয়রে বত্বন হরচ্ছন মুহম্মে ইিরন আবু্দল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص। ভািরত্ অিাক লারি, 
লসই বত্বনই ইবত্হারস একমাত্র িযবি বর্বন একটা জাবত্  িযিসা-িাবণজয, ীবত্-নীবত্ লথরক শুরু কর  সিবকেু প্রায়  াত্া- াবত্ 
সমরয়  িযিধারন পব িত্বন কর বেরলন। ত্াাঁ  বিরুদ্ধচা ী া র্খন ত্াাঁ  লেখারনা অনুপম আেরশ্ব  লচরয় ভারলা বকেু প্রিত্বন 
ক রত্ িযথব হরয়রে, ত্খন অবভরর্ারি  আঙু্গল তু্রলরে ত্াাঁ  পবিত্র িযবিিত্ জীিরন  বেরক। র্ারে  বনরজরে  ভারলা-খা ারপ  
লকান ষ্টযাণ্ডািব লনই, ত্া াই িলরত্ লিল ত্াাঁ  জীিরন  প্রায় সিবকেু ই সমারলাচনা কর রে। এই সমারলাচনা  বলরস্ট্ ত্ারে  খুি 
বপ্রয় একটা টবপক “ াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ও র্য়নাি( াঃ) এ  বিরয়।”  
. 
র্য়নাি( াঃ) বেরলন  াসূল(সাঃ) এ  েুোরত্া লিান আ  ত্াাঁ  আর্ােকৃত্ োস এিং একসময়কা  পালকপুত্র র্ারয়ে বিন 
হার ো  ত্ালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। র্য়নাি( াঃ) এ  সারথ  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  বিরয় বনরয় বিবভন্ন ত্ােসী  গ্রন্থ লথরক উদৃ্ধত্ কর  এিং ত্ারত্ 
বনরজরে  কল্পনা   ং েবড়রয় ইসলাম-বিরেষী া প্রমাণ ক া  লচষ্টা কর  লর্,  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص একজন না ী-রলাভী বেরলন এিং বত্বন 
র্য়নাি( াঃ) লক অধব-উলঙ্গ লেরখ ত্া  রূরপ আসি হরয় ত্া  লপ্ররম পরড় র্ান এিং প িত্বীরত্ ত্ারক বিরয় কর ন। এরেরত্র 
ত্া া ইিরন ইসহাক, আল ওয়াবকেী, ইিরন সাে এিং ইিরন জা ী  ত্ািা ী লথরক উদৃ্ধত্ কর । ত্রি সিরচরয় জনবপ্রয় এিং 
সিরচরয় লিশ্ী উদৃ্ধত্ ক া হয় ইিরন জা ী  ত্ািা ী( হঃ) এ  গ্রন্থ লথরক । 
. 
ত্ািা ী( হঃ) এ  গ্রন্থ লথরক উদৃ্ধবত্ লেয়া  পূরিব আবম পাঠকরে  এই ত্থযটুকু বেরত্ চাই লর্,  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص সম্পবকবত্ লকান িণবনা 
িা উদৃ্ধবত্ লপরলই মুসবলম া লসটারক সত্যরূরপ গ্রহণ কর  না। পূিবিত্বী আরলমিণ লিশ্ বনষ্ঠা  সারথ িরড় তু্রলবেরলন “হােীস 
শ্াস্ত্র”। ত্া া লেবখরয়বেরলন বকভারি একবট হােীস সবঠক, েুিবল বকংিা বমথযা বকনা ত্া বনণবয় ক া র্ায়। একবট হােীরস  মূলত্ 
েুবট ভাি থারক। একবট হরচ্ছ সনে িা ত্থযসূত্র এিং বেত্ীয়বট হরচ্ছ মত্ন িা িণবনা। একবট হােীস লিশ্ করয়কজন  ািী 
(হােীস িণবনাকা ী) িণবনা কর  থারকন; র্বে প্ররত্যক  ািী বিশ্বি এিং ধা ািাবহক না হরয় থারকন, ত্রি লস হােীস গ্রহণরর্ািয 
হয় না। ইিরন জা ী  ত্ািা ী( হঃ) ত্া  গ্ররন্থ হােীস িণবনা  লেরত্র এ নীবত্  প্ররয়াি কর নবন। বত্বন ভারলা-খা াপ সকল 
িযবি  কাে লথরকই িণবনা গ্রহণ কর রেন। ত্া  ত্ািা ী গ্ররন্থ  ভূবমকায় বত্বন বলরখন- 
. 
“আবম পাঠকরে  সত্কব ক রত্ চাই লর্, এই িইরয় আবম বকেু মানুষ আমা  বনকট লর্ খি  িণবনা কর রে ত্া  উপ  বনভব  
কর  সিবকেু বলরখবে। আবম লকান র্াচাই-িাোই োড়াই িল্পগুরলা  উৎস বহরসরি িণবনাকা ীরে রক (ধর ) বনরয়বে.........। র্বে 
লকউ আমা  িইরয় িবণবত্ লকান ঘটনা পরড় ভয় লপরয় র্ান, ত্াহরল ত্া  জানা উবচৎ লর্, এই ঘটনা আমারে  কাে লথরক 
আরসবন। আম া শুধুমাত্র ত্াইই বলরখবে র্া িণবনাকা ীরে  কাে লথরক লপরয়বে।” 
. 
ইিরন কাবস ( হঃ), ইিরন জা ী  ত্ািা ী( হঃ) এ  এই নীবত্  সমারলাচনা কর  বলরখন, “ইমাম ইিরন জা ী ( হঃ) সবঠক 
নয় এরূপ িহু অসা  িণবনা কর রেন, লর্গুরলা িণবনা ক া উবচৎ নয় িরল আম া ত্া লেরড় বেলাম। লকননা, এগুরলা  মরধয 
একবটও প্রমাবণত্ ও সবঠক নয়।”[১]  
. 
অপ বেরক ইিনু হাজা ( হঃ) , ইিরন জা ী  ত্ািা ী( হঃ) লক বকেুটা বিরেন্ড কর  বলরখন, “ এবট ত্ািা ী  একক বিষয় নয় 
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এিং এই বিষরয় ত্ারক পৃথকভারি লোষ লেয়া  বকেু লনই। বেত্ীয় বহজ ী শ্ত্াব্দী লথরক প িত্বী রু্রি  অবধকাংশ্ মুহাবেসিণ 
মরন ক রত্ন লর্, সনেসহ সহীহ হােীস উরল্লখ ক রলই োবয়ত্ব পাবলত্ হরয় লিল এিং ত্া া বর্ম্মাো ী লথরক মুি হরয় 
লিরলন।”[২]  
......... 

এখন লেখা র্াক, ইিরন. জা ী  ত্ািা ী( হঃ) আসরল বক বলরখবেরলন র্া বনরয় মুহাবেসিণ এরত্াটা আপবি তু্রলবেরলন। ইিরন 
জা ী  ত্ািা ী( হঃ) ত্া  ত্া ীখ(৩/১৬১) এিং ইিরন সাে ত্া  ত্ািাকাত্(৮/১০১) গ্ররন্থ উরল্লখ কর ন, 
. 
“মুহম্মে ইিরন উমা  িরলরেন,আবু্দল্লাহ ইিরন আম  আল আসলামী িরলরেন, মুহম্মে ইিরন ইয়াবহয়া ইিরন বহশ্াম িরলরেন 
“ াসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্ারয়ে বিন হার ো  িাসায় ত্ারক খুাঁজরত্ লিরলন, ত্খন র্ারয়ে লক িলা হরত্া ‘মুহম্মরে  পুত্র’। বকন্তু বত্বন ত্ারক 
িাসায় খুাঁরজ লপরলন না। এমত্ািস্থায়, র্য়নাি ত্ারক অভযথবনা জানারত্ ত্া   ারত্  লপাশ্াক পর  লি  হরলন। নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্া  মুখ 
লে ারলন এিং বত্বন(র্য়নাি) িলরলন, ‘এ আল্লাহ  নিী! লস এখারন লনই, েয়া কর  লভত্র  আসুন।’ বকন্তু নিী ملسو هيلع هللا ىلص [রভত্র  
প্ররিশ্ ক রত্]  াজী হরলন না। বত্বন(র্য়নাি)  ারত্  লপাশ্াক পর  লি  হরয়বেরলন,কা ণ ত্ারক িলা হরয়বেল নিী ملسو هيلع هللا ىلص ে জায় 
োাঁবড়রয়, ত্াই বত্বন ত্াড়াহুরড়া কর বেরলন। বত্বন নিী  হৃেরয় জায়িা কর  বনরলন। নিী ملسو هيلع هللا ىلص অস্পষ্ট গুিন ক রত্ ক রত্ লি  
হরয় লিরলন, (র্া  মরধয শুধু এরত্াটুকু লিাো লিল) ‘সকল প্রশ্ংসা ত্া  বর্বন হৃেরয়  পব িত্বন কর ন।’  
. 
র্খন র্ারয়ে িাসায় আসরলন ত্খন ত্ারক িলা হরলা, নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারে  িাসায় এরসবেরলন। র্ারয়ে ত্খন র্য়নািরক বজরজ্ঞস 
ক রলন, ‘তু্বম বক ত্ারক লভত্র  আসরত্ িলবন?’ র্য়নাি িলরলন, ‘আবম িরলবেলাম বকন্তু বত্বন আরসনবন। র্ারয়ে বজরজ্ঞস 
ক রলন, ‘বত্বন বক বকেু িরল র্ানবন?’ র্য়নাি( াঃ) িলরলন, ‘বত্বন গুিন ক রত্ ক রত্ লি  হরয় লিরলন, আবম ত্া  বকেুই 
িুেরত্ পাব বন, শুধু এরত্াটুকু িলরত্ শুরনবেলাম, ‘সকল প্রশ্ংসা ত্া  বর্বন হৃেরয়  পব িত্বন কর ন।’  
. 
ত্া প  র্ারয়ে,  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  কারে আসরলন এিং িলরলন, ‘ লহ আল্লাহ  নিী! আমারক িলা হরয়রে আপবন আমারে  িাসায় 
এরসবেরলন বকন্তু লভত্র  আরসনবন। র্বে এটা এই কা রণ হরয় থারক, আপবন র্য়নািরক পেন্দ কর ন, ত্াহরল ত্ারক আপনা  
জনয আবম ত্যাি ক ি। বকন্তু নিী ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘লত্ামা  স্ত্রী  সারথ থাক’। এ প  র্ারয়ে পুন ায় বজরজ্ঞস ক রল নিী ملسو هيلع هللا ىلص আিা  
িলরলন, ‘লত্ামা  স্ত্রী  সারথ থাক।’ বকন্তু র্ারয়ে র্য়নািরক ত্ালাক বেল এিং ত্া  ইেত্ পূণব হরয় লিল।  
. 
এ প  (একবেন) নিী ملسو هيلع هللا ىلص র্খন আরয়শ্া( াঃ) এ  সারথ কথা িলবেরলন ত্খন বজি াইল(আঃ) ত্া  কারে ওহী বনরয় আসরলন। 

বত্বন স্ববি লপরলন এিং লহরস লহরস িলরলন, ‘লক র্য়নারি  কারে র্ারি এিং ত্ারক িলরি লর্ আল্লাহ ত্ারক আমা  স্ত্রী 
িাবনরয়রেন। ত্া প  বত্বন এ আয়াত্বট বত্লওয়াত্ ক রলন, ‘ আল্লাহ র্ারক অনুগ্রহ কর রেন; আপবনও র্ারক অনুগ্রহ 
কর রেন.....................’ লথরক লশ্ষ পর্বি।”  
. 
এিা  আম া লেবখ এ িণবনা  সনরে লকান সমসযা আরে বকনা! 
প্রথম সমসযাঃ মুহম্মে ইিরন উমা  আল ওয়ারকেীরক বমথযািােী িলা হয়। আহরমে ইিরন হাম্বল িরলরেন, ‘ লস একজন 
বমথযািােী, লর্ বকনা হােীস িানাত্।’ মু া িরলরেন, ‘ত্া  হােীস বলখা উবচৎ না।’ ো কান্দী িরলরেন, ‘ত্া  মরধয েুিবলত্া 
আরে।’[৩]  
. 
বেত্ীয় সমসযাঃ আিেুল্লাহ ইিন আমী  আল আসলামীরক েুিবল িলা হয়। ইিরন হাজা  আল আসকালানী এিং আমী  আল 
মাোবন ত্ারক েুিবল িরলরেন। [৪]  
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. 
তৃ্ত্ীয় সমসযাঃ মুহম্মে ইিরন ইয়াবহয়া। বত্বন বিশ্বি বকন্তু সমসযা হরচ্ছ বত্বন কখরনা নিী ملسو هيلع هللا ىلص এ  সারথ স াসব  কথা িরলনবন। 
ইমাম আল-র্াহিী িরলরেন, ‘বত্বন ৪৭ বহজ ীরত্ জমগ্রহণ কর ন’[৫] আম া জাবন নিী(সাঃ) ১১ বহজ ীরত্ ইরিকাল কর ন। 
ত্াই নিী(সাঃ) ও ইিরন ইয়াবহয়া  জরম  মারে প্রায় েবত্রশ্ িের   িযিধান বেল। 
.........  
. 
ইিরন ত্ািা ী( হঃ) ত্া  িই আল ত্াব রখ(২২/১৩) লত্ একই ঘটনা একটু অনযভারি িণবনা কর রেনঃ 
. 
“ইউনুস আমারক িরলরেন,নিী ملسو هيلع هللا ىلص র্ারয়ে বিন হাব োরক ত্া  েুোরত্া লিান র্য়নি বিনরত্ জাহরশ্  সারথ বিরয় 
বেরয়বেরলন,একবেন নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক খুাঁজরত্ ত্া  িাসায় লিরলন, ত্া  িাসায় ে জা িলরত্ বেল লকিল একটুকর া কাপড়, 
িাত্ারস কাপড়বট উরড় লিল এিং র্য়নািরক প্রকাশ্ কর  বেল।উনা  পা অনািৃত্ বেল। বত্বন নিী  হৃেরয় জায়িা কর  বনরলন 
এিং ত্া প  লথরক বত্বন অপ জনরক(র্ারয়েরক) ঘৃণা ক রত্ন। একবেন র্ারয়ে নিী ملسو هيلع هللا ىلص এ  কারে এরস িলরলন, ‘লহ আল্লাহ  
নিী! আবম আমা  স্ত্রীরক ত্যাি ক রত্ চাই।’ বত্বন [নিী ملسو هيلع هللا ىلص] িলরলন, ‘লকন? লত্ামা  বক ত্া  িযাপার  লকান সরন্দহ আরে?’ 
বত্বন(র্ারয়ে) উি  বেরলন, “ না! আল্লাহ  শ্পথ! আমা  ত্া  িযাপার  লকান সরন্দহ লনই।আবম লত্া ত্া  মারে লকিল ভারলাই 
লেরখবে।’ ত্া প  নিী ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘লত্ামা  স্ত্রী  সারথ থাক এিং ত্া  িযাপার  আল্লাহরক ভয় কর া!  
. 
এই কা রণই আল্লাহ িরলরেন, ‘ত্ারক র্খন আপবন িরলবেরলন, লত্ামা  স্ত্রীরক লত্ামা  কারেই থাকরত্ োও এিং আল্লাহরক ভয় 
ক । আপবন অির  এমন বিষয় লিাপন ক বেরলন, র্া আল্লাহ পাক প্রকাশ্ কর  লেরিন আপবন ললাকবনন্দা  ভয় কর বেরলন 
অথচ আল্লাহরকই অবধক ভয় ক া উবচত্।’ [৬]  
. 
এই হােীসবট মুবেল(অথবাৎ, কমপরে েুইজন িণবনাকা ী এখারন বমবসং)। কা ণ ইিরন র্ারয়ে সাহািী বকংিা ত্ারিয়ী লকানটাই 
বেরলন না। এোড়া এখানকা  িণবনাকা ীিণ বনভব রর্ািয নন। 
.................. 
. 
এিা  ইিরন ইসহারক  িণবনা উরল্লখ ক বেঃ  
. 
“র্ারয়ে অসুস্থ থাকা  কা রণ  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক লেখরত্ র্ান। র্ারয়রে  স্ত্রী র্য়নাি ত্খন ত্া  মাথা  কারে িরস ত্া  লসিা 
ক বেরলন। র্খন লস (র্য়নাি) বকেু কাজ ক রত্ িাইর  লিরলন,ত্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্া  বেরক ত্াকারলন,ত্া  মাথা বনচু ক রলন 
এিং িলরলন, ‘সকল প্রশ্ংসা ত্াাঁ ! বর্বন লচাখ ও হৃেরয়  বেক পব িত্বন কর ন।’ ত্খন র্ারয়ে িলরলন, ‘লহ আল্লাহ   াসূল! 
আবম বক ত্ারক আপনা  জনয ত্ালাক বেি? বকন্তু নিী ملسو هيلع هللا ىلص জিাি বেরলন, ‘না’। ত্া প  এই আয়াত্ অিত্ীণব হরলাঃ ‘ আল্লাহ 
র্ারক অনুগ্রহ কর রেন; আপবনও র্ারক অনুগ্রহ কর রেন; ত্ারক র্খন আপবন িরলবেরলন, লত্ামা  স্ত্রীরক লত্ামা  কারেই থাকরত্ 
োও এিং আল্লাহরক ভয় ক । আপবন অির  এমন বিষয় লিাপন ক বেরলন, র্া আল্লাহ পাক প্রকাশ্ কর  লেরিন আপবন 
ললাকবনন্দা  ভয় কর বেরলন অথচ আল্লাহরকই অবধক ভয় ক া উবচত্।”[৭] 
. 
এই হােীসবট  সিরচরয় িড় সমসযা হরচ্ছ এ  লকান সনেই উরল্লখ ক া হয়বন, এোড়া ইিরন ইসহাক  বচত্, ‘বস াত্ ইিরন 
বহশ্াম’ গ্ররন্থ এমন লকান িণবনা পাওয়া র্ায় না। 
.................. 
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সুত্ াং, আম া িুেরত্ পা লাম লর্ বত্নবট হােীরস ই সনরে িড়-সড় সমসযা আরে। এিা  র্বে আম া হাবেসগুরলা  মত্ন িা 
িণবনাগুরলা  বেরক ত্াকাই, ত্াহরল অরনক অসামিসযত্া লেখরত্ পাি। লকাথাও িলা আরে র্য়নাি( াঃ)  ারত্  লপাশ্াক পর  
লি  হন, আর ক জায়িায় িলা আরে, িাত্ারস পেবা উরড় র্াওয়ারত্ র্য়নাি( াঃ) এ  পা লেখা বিরয়বেল। ইিরন ইসহারক  
িণবনায় র্ারয়ে( াঃ) অসুস্থ বেরলন অপ বেরক ত্ািা ী  িণবনায়, র্ারয়ে( াঃ) িাসা  িাইর  বেরলন। বকভারি একজন মানুষ 
একইসারথ অসুস্থ হরয় বিোনায় আিা  িাসা  িাইর  একইসমরয় থারকন? 
. 
অরনরক ভািরত্ পার ন এই িল্পগুরলা বকত্ািগুরলারত্ আসরলা বকভারি র্বে সবত্যই এ  লকান উৎস না লথরক থারক। এ  কা ণ 
সম্ভিত্ েুইবটঃ 
. 
১) আল ওয়ারকেী বর্বন বকনা বমথযািােী বহরসরি সুপব বচত্, বত্বন এই িল্পবট নত্ব  কর বেরলন। 
. 
২) িাইরিরল িবণবত্  াজা োউে ও িাত্রসিা  িল্প পরড় লকউ এই িল্পবট নত্ব  কর রে।[৮] িল্পবটরত্  াজা োউে, সুন্দ  লেরহ  
অবধকা ী িাত্রসিারক নি অিস্থায় লিাসল ক রত্ লেরখ ত্া  প্রবত্ আসি হরয় পরড়ন এিং প িত্বীরত্ িাত্রসিা  স্বামীরক 
হত্যা কর  িাত্রসিারক বনরজ  কারে বনরয় লনন। 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 
======================= 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] ত্ােসী  ইিরন কাবস -১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫  
[২] বলসানুল বমর্ান ৩/৭৪  
[৩] বমর্ান আল-আবত্োল বে বনকাে আল ব জাল- ইমাম শ্ামসুবেন - খন্ড ৬, পৃষ্ঠা-২৭৩ 
[৪] ত্াকিী  আল ত্ােীি-ইিরন হাজা  আসকালানী-পৃষ্ঠা ২৫১ 
[৫] বসয়া  আল আম আল নুিালা-ইমাম শ্ামস আল েীন আল র্াহিী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা-৫৬২ 
[৬] The history of Al Tabari- The victim of Islam, Translated by Michael Fishbein [State University of New 
York Press, Albany, 1997], Volume VIII, pp. 2-3 
[৭] লজনার ল আহমাে আিুল ওয়াহাি, ত্াঅ’আেুে বনসা আলা আবময়া ওয়া মাকান্নাত্ আল মা ’আ বে আল ইয়াহুবেয়া ওয়া আল মাবসয়াহ 
ওয়া আল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৬৮  
[৮] Holy Bible, 2 Samuel, Chapter 11 
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৫৬ 
লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল -২  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

(প্রথম পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৫৫) 
. 
মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লকন র্য়নাি ( াঃ) লক বিরয় কর বেরলন? 
এ  কা ণটা জানরত্ হরল আমারে  ইবত্হাসটা একটু বনর রপেভারি জানা  লচষ্টা ক রত্ হরি। প্রথরম লেবখ, র্ারয়ে( াঃ) ও 
র্য়নাি( াঃ) এ  বিরয় পূিব ও প িত্বী লপ্রোপট লকমন বেল। জনবপ্রয় ও অনযত্ম বিশুদ্ধ ত্ােসী  গ্রন্থ ত্ােসী  ইিরন কাবস  
আমারে  িলরে, 
. 
“ াসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্খন র্ারয়ে বিন হার সা  পয়িাম বনরয় র্য়নাি বিনরত্ জাহশ্( াঃ) এ  কারে হাবজ  হন। বত্বন (র্য়নি) উি  
বেরলন, “আবম ত্ারক বিরয় ক রিা না।”[১] 
. 
র্য়নাি( াঃ) স াসব  প্রত্যাখযান অরনরক  কারে লিশ্ রুঢ় মরন হরত্ পার , কা ণ এখারন প্রিাি বনরয় এরসবেরলন স্বয়ং  াসূল 
 । লকন বত্বন স াসব  না কর বেরলন? এ  উি  বেরয়রেন মাওলানা ইে ীস কান্ধলিী( হঃ) ত্া  ‘সী ারত্ লমািো’ গ্ররন্থ।ملسو هيلع هللا ىلص
বত্বন বলরখরেন, 
.  
“র্ারয়ে বিন হার ো( াঃ) বেরলন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  আর্ােকৃত্ িীত্োস। অপ বেরক হর্ ত্ র্য়নাি ( াঃ) বেরলন অত্যি খানোন 
পব িার   সম্ভ্রাি ও সম্মাবনত্ মবহলা। লসই সারথ বত্বন বেরলন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  েুোরত্া লিান। আ  লেরশ্  সামাবজক প্রচলন 
বহরসরি ত্া া আর্ােকৃত্ িীত্োরস  সারথ আত্নীয়ত্া িড়ারক খুিই আপবিক ,মানহাবনক  ও অরশ্াভনীয় িরল বিরিচনা 
ক রত্ন। আ  ত্াই  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্খন ত্া  আর্ােকৃত্ লিালাম র্ারয়রে  জনয বিিারহ  প্রিাি বেরলন ত্খন র্য়নাি ও ত্া  ভাই 
ত্া সুস্পষ্টভারি প্রত্যাখযান ক রলন।[২] 
. 
এ পর্বারয় আল্লাহ  বনরেবশ্ এরলাঃ 
. 
“আল্লাহ ও ত্াাঁ   সূল লকান কারজ  আরেশ্ ক রল লকান ঈমানো  পুরুষ ও ঈমানো  না ী  লস বিষরয় বভন্ন েমত্া লনই লর্, 
আল্লাহ ও ত্াাঁ   সূরল  আরেশ্ অমানয কর  লস প্রকাশ্য পথভ্রষ্টত্ায় পবত্ত্ হয়।” [৩] 
.  
এ আয়ারত্  িযাখযায় ইিরন কাবস  িণবনা কর ন, “ এটা(আয়াত্টা) শুরন হর্ ত্ র্ায়নাি ( াঃ) িলরলন, ‘লহ আল্লাহ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ! 
আপবন বক এ বিরয়রত্ সম্মত্ আরেন?’ উির  বত্বন িলরলন, ‘হযাাঁ’। ত্খন হর্ ত্ র্য়নাি ( াঃ) িলরলন, ‘ত্াহরল আমা ও লকান 
আপবি লনই। আবম আল্লাহ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  বির াবধত্া ক রিা না, আবম ত্ারক আমা  স্বামী বহরসরি ি ণ কর  বনলাম।’[১] 
.  
র্া া আরলাচনা  েীঘবসূবত্রত্ায় বি ি হরচ্ছন, ত্ারে রক িলি নধর্ব ধর  আর কটু পরড় লর্রত্। কা ণ,এরত্ােণ র্া আরলাচনা 
কর বে ত্া অরনক সরন্দহ বন সন ক রি। সূ া আল আহর্ারি  ৩৮ নং আয়াত্ এখারন লভরঙ্গ লভরঙ্গ উরল্লখ ক বেঃ 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AB%E0%A7%AB?source=feed_text&story_id=260438134392574
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i) আল্লাহ র্ারক অনুগ্রহ কর রেন; আপবনও র্ারক অনুগ্রহ কর রেন: এ আয়ারত্ র্ারয়ে বিন হার ো ( াঃ) কথা িলা হরয়রে। 
ত্া  প্রবত্ আল্লাহ  বিরশ্ষ অনুগ্রহ বেল। ত্ারক আল্লাহ ইসলাম ও নিী ملسو هيلع هللا ىلص লক খুি কাে লথরক অনুস রণ  সুরর্াি কর  
বেরয়বেরলন। র্ারয়ে( াঃ) র্খন খাবেজা ( াঃ) এ  িীত্োস বেরলন, ত্খন ত্া  চাল-চলন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص লক মুগ্ধ কর  এিং বত্বন 
ত্ারক মুি কর  লেন। বত্বন বেরলন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  পালকপুত্র আ  সিাই ত্ারক র্ারয়ে বিন মুহম্মে” িাকত্। এটা বেল র্ারয়ে 
( াঃ) এ  প্রবত্  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  বিরশ্ষ অনুগ্রহ। 
. 
বকন্তু আল্লাহত্ায়ালা পালক পুরত্র  বিধান  বহত্ কর  বেরলন এিং বপতৃ্-পব চয় জানা  পর ও কাউরক বভন্ন নারম িাকরত্ বনরষধ 
কর  বেরলনঃ 
“আল্লাহ লকান মানুরষ  মরধয েুবট হৃেয় স্থাপন কর নবন। লত্ামারে  স্ত্রীিণ র্ারে  সারথ লত্াম া বর্হা  ক , ত্ারে রক 
লত্ামারে  জননী কর নবন এিং লত্ামারে  লপাষযপুত্ররে রক লত্ামারে  পুত্র কর নবন। এগুরলা লত্ামারে  মুরখ  কথা মাত্র। 
আল্লাহ নযায় কথা িরলন এিং পথ প্রেশ্বন কর ন।” [৪]  
. 
আল্লাহ খুি সুন্দ ভারি আমারে  উপমা বেরয় লিাোরচ্ছন; লর্ভারি মানুরষ  মরধয েুইটা মন থাকরত্ পার  না, বঠক একইভারি 
লকউ পুত্র না হরয়ই পুরত্র  পব চয় িহন ক রত্ পার  না, এটা আমারে  মুরখ  কথা মাত্র এিং আমারে  মরন  সারথ ত্া  
লকান সংরর্াি লনই।  
. 
লত্মবনভারি,র্বে বনরজরে  স্ত্রীরক মারয়  সারথ তু্লনা কব  (বর্হা ), ত্রি ত্া া আমারে  মা হরয় র্ায় না, স্ত্রীই থারক। ত্াই 
প িত্বীরত্  াসূল(সাঃ) আ  র্ারয়ে ( াঃ) লক বনরজ  পুত্র বহরসরি সরম্বাধন কর নবন, ি ং িরলবেরলন, “তু্বম আমা  ভাই এিং 
িনু্ধ।” [৫] 
. 
ii) ত্ারক র্খন আপবন িরলবেরলন, লত্ামা  স্ত্রীরক লত্ামা  কারেই থাকরত্ োও এিং আল্লাহরক ভয় ক : এ আয়াত্বট 
আরলাচনায় চলুন আিা  ‘সী ারত্ লমািো’ গ্রন্থবটরত্ বের  র্াওয়া র্াকঃ “আল্লাহ  হুকুম লমাত্ারিক হর্ ত্ র্ারয়ে বিন 
হাব ো( াঃ) এ  সারথ হর্ ত্ র্য়নি ( াঃ)- এ  বিিাহ হরয় লিল। বিিাহ লত্া হরয় লিল, বকন্তু র্ায়নারি  েৃবষ্টরত্ র্ায়ে নীচ ও 
হীনই  ইরলন। েরল ত্ারে  মরধয িবনিনা হরলা না লমারটই। হর্ ত্ র্ারয়ে ( াঃ) িা িা   াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  বনকট র্ায়নাি 
( াঃ)-এ  লিপর ায়া ভািভংবি এিং র্ায়েরক উরপো ক া  অবভরর্াি ক রত্ লািরলন। এ অিস্থায় বত্বন িা িা  র্ায়নািরক 
ত্ালাক লেয়া  ইচ্ছা িযি ক রলন।”  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় ভাঙ্গরত্ বনরষধ কর ন এিং িরলন, ‘লত্ামা  স্ত্রীরক লত্ামা  কারেই থাকরত্ 
োও এিং আল্লাহরক ভয় ক ।’ [৬] 
. 
iii) আপবন অির  এমন বিষয় লিাপন ক বেরলন, র্া আল্লাহ পাক প্রকাশ্ কর  লেরিন আপবন ললাকবনন্দা  ভয় কর বেরলন 
অথচ আল্লাহরকই অবধক ভয় ক া উবচত্ঃ পূরিব ইমাম ত্ািা ী ( হ.) লথরক লর্ িণবনা উরল্লখ কর বে,ত্া  সাহারর্য অরনরকই এই 
বসদ্ধারি উপনীত্ হন লর্, ‘অির  এমন বিষয় লিাপন কর বেরলন’ িলরত্ নিী ملسو هيلع هللا ىلص এ  র্য়নাি ( াঃ) এ  প্রবত্ হঠাৎ আসি হরয় 
পড়ারক লিাোরনা হরয়রে। পািারত্য  অরনক ললখকই এ িণবনা  সারথ বনরজরে  কল্পনা   ং েবড়রয় র্ারচ্ছ-ত্াই বলরখরেন 
ত্ারে  িইরয়।[৭]  
. 
হঠাৎ আসি হরয় পড়া  বিষয়বট আসরল বকেু মানিমরন  কল্পনা োড়া বকেুই না। কা ণ,  
. 
প্রথমত্, ইমাম ত্ািা ী লর্ হােীসবট িণবনা কর রেন ত্া বনভব রর্ািয নয়। 
বেত্ীয়ত্, র্বেও ধর  লনই লস হােীস বনভব রর্ািয,ত্িুও  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  হঠাৎ র্য়নারি  প্রবত্ আসি হরয় পড়াটা অিািি। কা ণ, 
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র্য়নাি ( াঃ) বেরলন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  েুোরত্া লিান।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্া  রূপ,গুণ সম্পরকব িহু পূরিব অিিত্ বেরলন।  
. 
তৃ্ত্ীয়ত্, র্বে এটাও ধর  লনই বত্বন আসরলই র্য়নারি  প্রবত্ আসি বেরলন, ত্াহরল লকন বত্বন র্য়নািরক র্ারয়রে  সারথ 
বিরয় বেরিন? লস কমটা হরল লত্া বত্বন বনরজ  জনযই প্রিাি বেরত্ন। 
. 
ত্াহরল প্রশ্ন আসরত্ পার , ‘অির  লর্ বিষয় লিাপন কর বেরলন’ িলরত্ ত্াহরল বক িুোরনা হরয়রে? মুসনারে আিু হাবত্রম 
 রয়রে লর্, র্য়নাি বিনরত্ জাহশ্ ( াঃ) লর্  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  স্ত্রী হরিন, এ কথা িহু পূরিব আল্লাহ ত্ারক অিবহত্ কর বেরলন। বকন্তু 
 াসূল  ملسو هيلع هللا ىلص এ কথা প্রকাশ্ কর নবন ি ং বত্বন র্ারয়ে( াঃ) লক স্ত্রী  সারথ সম্পকব িজায়  াখরত্ িরলবেরলন। ত্াই আল্লাহ এ 
আয়াত্ অিত্ীণব কর  লিাোরলন এ কথা  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্ত্ই লিাপন  াখুন না লকন, আল্লাহত্ায়ালা ত্া প্রকাশ্ কর  বেরিন। 
. 
iv) অত্ঃপ  র্ারয়ে র্খন র্য়নরি  সারথ সম্পকব বেন্ন ক ল, ত্খন আবম ত্ারক আপনা  সারথ বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ ক লাম 
র্ারত্ মুবমনরে  লপাষযপুত্র া ত্ারে  স্ত্রী  সারথ সম্পকব বেন্ন ক রল লসসি স্ত্রীরক বিিাহ ক া  িযাপার  মুবমনরে  লকান অসুবিধা 
না থারক। আল্লাহ  বনরেবশ্ কারর্ব পব ণত্ হরয়ই থারকঃ  
. 
এ আয়ারত্ আল্লাহত্ায়ালা এরকিার  পব ষ্কা ভারি িরলরেন, লকন আল্লাহত্ায়ালা র্য়নাি( াঃ) লক  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  সারথ বিরয় 
বেরয়বেরলন। র্ারত্ লপাষযপুরত্র  স্ত্রীরক বিরয় ক া  মাধযরম ‘পালকপ্রথা’ বচ ত্র  েূ  হরয় র্ায়। প িত্বীরত্ র্ারয়ে ( াঃ) র্খন 
র্য়নাি ( াঃ) এ  সারথ সম্পকব বেন্ন কর ন এিং ত্া  ইেত্ পূণব হরয় র্ায়, ত্খন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক বিরয়  প্রিাি বেরল বত্বন ত্া 
গ্রহণ কর ন।  
র্য়নাি ( াঃ),  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص লক িলরত্ন, ‘আল্লাহত্ায়ালা আমা  মরধয এমন বত্নবট বিরশ্ষত্ব ল রখরেন র্া আপনা  অনযানয স্ত্রীরে  
মারে লনই। প্রথম এই লর্, আমা  নানা ও আপনা  োো একই িযবি। বেত্ীয় এই লর্, আপনা  সারথ আমা  বিরয় 
আল্লাহত্ায়ালা আকারশ্ পবড়রয়রেন। আ  তৃ্ত্ীয় এই লর্, আমারে  মারে সংিাে-িাহক বেরলন হর্ ত্ বজি াইল(আঃ)।’ 
. 
র্য়নাি( াঃ),  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص এ  অনযানয স্ত্রীরে  সারথ লিশ্ িিব কর  িলরত্ন, ‘লত্ামারে  বিরয় বেরয়রেন লত্ামারে  অবভভািক ও 
ওয়াব শ্িণ। আ  আমা  বিরয় বেয়রেন স্বয়ং আল্লাহত্ায়ালা সপ্তম আকারশ্  উপ ।’[৮] 
.  
র্া া পা ষ্পব ক সম্মবত্  বভবিরত্ ইনরসস্ট্,সমকাবমত্া  মত্ জঘনয বিষয়গুরলারক নিধত্া   ায় লেন, ত্া া এ পর ও বঠক 
বকরস  বভবিরত্ এই বিরয় বনরয় আপবি তু্রলন ত্া আমা  লিাধিময নয়। আ  আমা  এই বলখাটা ত্ারে  জনযও নয় র্ারে  
একমাত্র ল োর ে হরচ্ছ ইসলাম-বিরেষ। এ ললখাটা ত্ারে  জনয র্া া হৃেয় বেরয় সত্য খুাঁরজ।  
. 
আবম বিশ্বাস কব  হৃেয়টারক লখালা ল রখ সত্য খুাঁজরল প ম করুনাময় ত্া  করুণা  ধা া অিশ্যই িষবণ ক রিন। 

 
[১] ত্ােসী  ইিরন কাবস -১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫  
[২] সী ারত্ লমািো-মাওলানা ইে ীস কান্ধলভী( হ.),পৃষ্ঠা- ৭২৮ 
[৩] আল কু আন ,সূ া আল আহর্াি,আয়াত্ঃ৩৬ 
[৪] আল কু আন, সূ া আল আহর্াি, আয়াত্ঃ৪  
[৫]ত্ােসী  ইিরন কাবস , ১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৮ 
[৬] সী ারত্ লমািো-মাওলানা ইে ীস কান্ধলভী( হ.),পৃষ্ঠা- ৭২৮ 
[৭] Muir,W-The life of Mohamet,Vol.3,page-231 
[৮] সহীহ িুখা ী 
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৫৭ 
মাতৃ্িরভব ২বট বশ্শু  করথাপকথন  

-ইংর বজ লথরক অনূবেত্ 

 

এক মারয়  িরভব েু'বট বশ্শু বেল। 
একবেন একজন অনযজনরক বজজ্ঞাসা ক ল, "তু্বম বক জরম  পর   জীিরন বিশ্বাস ক ?" 
. 
অনযজন জিাি বেল, "লকন! অিশ্যই কব । জরম  প  বকেু না বকেু লত্া আরেই। হয়রত্া পর  র্া হরি, ত্া  জনয বনরজরে রক 
প্রস্তুত্ ক রত্ আম া এখন এখারন আবে।" 
. 
"র্ত্সি লিাকা  মত্ কথা!" অনযজন িলল, "জরম  প  লকান জীিন লনই। ত্া, লস জীিন লকমন হরি শুবন?" 
. 
"আবম বঠক জাবন না। বকন্তু, লসখারন হয়ত্ এখানকা  লচরয় অরনক লিশ্ী আরলা থাকরি।হয়ত্, আম া আমারে  পা বেরয় হাাঁটি 
এিং মুখ বেরয় খািা  খাি।" 
. 
অনযজন িলল, "অসম্ভি! হাাঁটা  লত্া লকারনা প্রশ্নই ওরঠ না। আ  মুখ বেরয় খািা  খাওয়া! র্ত্সি হাসযক  কথা! িুরেে, এই 
আমবিবলকযাল কিব আমারে রক পুবষ্ট স ি াহ কর । জরম  প  জীিন থাকা সম্ভি নয়, কা ণ, এই নাবড় খুিই লোট।কীভারি 
এটা লহাঁরট লিড়ান মানুষরক পুবষ্ট স ি াহ ক রি?" 
. 
"আমা  বকন্তু মরন হয়, বকেু একটা অিশ্যই আরে, র্া হয়ত্ এখানকা  লচরয় এরকিার  আলাো।" 
. 
অনযজন জিাি লেয়, "লকউ বক কখনও লসখান লথরক বের  এরস বকেু িরলরে? লকানবেন না। শুরন  ারখা, জরম  মাধযরম 
জীিরন  সমাবপ্ত ঘরট মাত্র, আ , এ প  অন্ধকা  ও নী িত্া োড়া আ  বকেুই লনই।জমগ্রহণ আমারে রক লকাথাও বনরয় র্ায় 
না।" 
. 
"ভারলা কথা! আবম বঠক জাবন না। বকন্তু, অিশ্যই আম া ত্খন মারক লেখরত্ পাি এিং বত্বন আমারে  র্ত্ন লনরিন।" 
. 
"মা ?! তু্বম বিশ্বাস ক  লর্, 'মা' িরল লকউ আরেন?! বত্বন ত্াহরল এখন লকাথায়?" 
. 
"বত্বন সিসময় আমারে  চা পারশ্ আরেন। ত্াাঁ  মারেই আম া লিাঁরচ আবে। ত্াাঁরক োড়া এই ভূিরন  কথা বচিাও ক া র্ায় 
না।" 
. 
"কই, আবম লত্া ত্ারক লেখরত্ পাই না! ত্াই, এটা বিশ্বাস ক াই লর্ৌবিক লর্, র্ারক আবম লেখরত্ পাই না, ত্া  লকারনা অবিত্ব 
লনই।" 
. 
এ  জিারি অনযজন িলল, "তু্বম র্খন চুপ কর  থাক, ত্খন কখনও কখনও ত্াাঁ  কথা শুনরত্ পাও, ত্াাঁরক অনুভি ক রত্ 
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পা । আবম বিশ্বাস কব , জরম  পর   জীিন হরলা এক িািিত্া এিং লসই িািিত্া  সমু্মখীন হওয়া  জনয বনরজরে রক 
প্রস্তুত্ ক রত্ই আজ আম া এখারন।" 
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৫৮  
িা উইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথ  এিং অনযানয -১  
-লমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান 

 

***বিসবমল্লাবহ   হমাবন   হীম*** .  
. 
"অন বে অব বজন অে বস্পবসস িাই মীনস অে নযাচা াল বসরলকশ্ন"... অথিা, "বে বপ্রজা রভশ্ন অে লেভািব ল ইরসস ইন ো 
িািল ে  লাইে"... . . ১৮৫৯ সারল চালবস  িাটব িা উইন নামক জবনক প্রকৃবত্বিে এই নারম একবট পুিক প্রকাশ্ কর  
'হইচই" লেরল লেন। র্া  স ল িঙ্গানুিারে পাওয়া র্ায়- "প্রাকৃবত্ক বনিবাচরন  মাধযরম জীিপ্রজাবত্  উৎপবি  ওপ ",অথিা 
"জীিন সংগ্রারম অনুকূলীয় জাবত্  সং েণ"।  
.  
ত্রি লর্ই ত্থাকবথত্ হইচই িা উইন সারহি লেরলবেরলন,ত্া  িণ্ডরিারল  মরধয লিাধহয় লকউ লখয়াল কর  বন;লর্  চনাবট  
নারম  মরধযই লকমন লর্ন একটা ঘাপলা  টক টক িন্ধ আরে। বকেুটা খুরল,লভরঙচুর ই আরলাচনা ক া র্াক। . . আরলাচনা  
এই পর্বারয়,রু্বি  খাবত্র  "মুিবচিা " বিকাশ্ কর  জনাি িা উইরন  সারথ একমত্ হরয়ই আিারনা র্াক।  
. 
ত্া  লর্ বিিত্বনিাে ত্ত্ত্ব,ত্ারত্ মূলত্ লিশ্ করয়কবট ঘটনা প্রিাহ আরে। আ ও লস্পবসবেকযাবল িলরল,লমাটমাট প্রায় ৬বট ঘটনা 
প্রিাহ আরে;আ  প্রবত্ ২বট ঘটনা প্রিাহ বমরল আিা  ১বট কর  বনবেবষ্ট বসদ্ধাি।  
.  
অথবাৎ িা উইরন  বিিত্বন ত্ত্ত্ব অনুর্ায়ী লকান একবট প্রাণী িা প্রজাবত্,এই ধ ণী  িুরক বটরক থাকা  উপরু্ি বহরসরি বনিবাবচত্ 
অথিা সং বেত্ হয়,এই ৬বট ঘটনা প্রিাহ িা ৩বট বসদ্ধারি  প্ররত্যকবটই ধা ািাবহকভারি অবত্িরম  মাধযরম। . . বকন্তু আসল 
ঘাপলাবট বঠক এই জায়িায়।  
. 
র্বেও একবট কুে ী বসরস্ট্ম,ত্িুও এই ঘাপলা  িযাপা টা একটু ভারলাভারি িুেরত্ িণত্াবযক লভাটাভুবট  আরলাচনা 
আনবে;আল্লাহ  াবু্বল আলামীন মাে করুন। . . এটা সিা ই জানা লর্ লকাথাও র্খন লকান লভাট অনুবষ্ঠত্ হয়,একাবধক প্রাথবী 
লসখারন অিশ্যই বিেযমান থারক। লভাটা  া লাইন ধর  এরস এরক এরক লভাট লেয়,বনধবাব ত্ সময় লশ্রষ লসখান লথরক িণনা  
মাধযরম সরিবাচ্চ সংখযক লভাটপ্রাপ্তরক বনিবাবচত্ ক া/ধর  লনওয়া হয়।  
. 
অথবাৎ লভাটা  া এরেরত্র হরলা বনিবাচক। এখন ধরুন র্বে লকান বনিবাচকই না থারক,ত্াহরল একটা প্রশ্ন  ইরলা লর্- বনিবাচন 
প্রবিয়াবট কীভারি সম্পন্ন হরি অথিা অনয কথায় িলরল,লকান প্রাথবী বনিবাবচত্ কী কর  হরি? . মারন র্বে লকউ লভাটই না 
লেয়,সমি িযালট লপপা  শূ্নয অিস্থায় পরড় থারক;ত্াহরল এমত্ািস্থায় র্বে লকান প্রাথবী উরঠ োাঁবড়রয় িরল লর্ আবমই বনিবাবচত্ 
প্রাথবী, ত্াহরল ত্া কত্টুকু রু্বিরু্ি আল্লাহু 'আলাম,বকন্তু প্রবত্িারে  লর্ একটা ত্ীব্র লঢউ আলরত্া কর  প শ্ িুবলরয় র্ারি,ত্া 
অবত্ অিশ্যই খুি রু্বিসঙ্গত্।  
. 
.  
িা উইরন   চনা  সারথ আম া লর্ মুিমনা ও একমত্ হরয় আিাবচ্ছলাম;লসখারন ত্াহরল এখন লোট কর  একবট লোাঁড়ন 
কাবট- আচ্ছা িলা র্ারি বক,লকান একবট বিরশ্ষ প্রাণী িা জীিপ্রজাবত্ লর্ পৃবথিীরত্ বটরক থাকা  জনয বনিবাবচত্/সং বেত্ 
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হরি,এই বসদ্ধাি লনরিটা লক? অথবাৎ সহজ ভাষায়,লসই বিরশ্ষ প্রাণী িা প্রজাবত্  বনিবাচক িা সং েক লক?  
. 
লর্রহতু্ িইরয়   চনায় িা উইন সারহি নাম বেরয়রেন "বসরলকশ্ন িা বনিবাচন" অথিা "বপ্রজা রভশ্ন িা সং েণ";ত্াহরল 
বনিয়ই বনিবাচন/সং েণ প্রবিয়া সম্পন্ন ক রত্ একজন থািব পারসবানযাবলবট থাকা আিশ্যক,লর্ বনিবাচক/সং েক বহরসরি োবয়ত্ব 
পালন ক রি?  
. 
অনযথায় হাউ ইজ ইট পবসিল,লর্ লকান বনিবাচক/সং েক োড়াই লকান একবট প্রাণী িা জীিপ্রজাবত্ িলা িাবড়রয় বেরয় িলরি,লর্ 
আবমই এই পৃবথিীরত্ বটরক থাকা  লেরত্র অবধকত্  লর্ািয;এিং অত্ঃপ  বনরজ াই বনরজরে রক বনিবাবচত্ িা সং বেত্ কর  
লেলরি?  
. 
মুিবচিা  সারথ লকমন লর্ন একটু র্ায় না র্ায় না ভাি,ত্াই নয় বক?  
.  
আচ্ছা আসুন,মুিবচিা িাে বেরয় এখন একটু অনযবেরক  আরলাচনায় র্াই। . িত্বমারন অবধকাংশ্ লেরত্রই লেখা র্ায়, "নিশ্াখ" 
নামক জবনক প্রাণহীন,অবিত্বহীন িস্তুরক আিমরন  জনয উোি আহ্বানকা ী লর্সকল বিজ্ঞানী া- মানুষরক লর্ অসীম িুবদ্ধমিা  
অবধকা ী লকান একজন ো া সুন্দ ত্ম অিয়রি সৃবষ্ট ক া হরয়রে[১] -এমন "অবিজ্ঞাবনক" কথা মানরত্ না াজ; ত্ারে  মরধয 
িা উইরন  এই লর্ বিিত্বনিাে িা প্রাকৃবত্ক বনিবাচন ত্ত্ত্ব,এ  অনযত্ম মুখর াচক ও আরলাবচত্ লর্ বিষয়;ত্া হরলা মানুষ ও 
িানর   মরধয পা স্পাব ক সম্পকব স্থাপরন  আরলাচনা।  
.  
এরেরত্র লর্ প্রধান েুবট মত্ উরল্লখরর্ািয,লসগুরলা হরলা- ১. মানুষ িান  লথরক বিিত্বরন  মাধযরম উদু্ভত্ প্রজাবত্ ২. মানুষ ও 
িান  উভরয়ই একবট কমন িা সাধা ণ পূিবপুরুষ থরক উদু্ভত্ প্রজাবত্ . আধুবনক ত্থাকবথত্ "বিজ্ঞানমনস্ক া" র্বেও বনরজরে  
পব চয় লেিা  সময় ১ নং মত্িােবট িযিহা  ক রত্ই অবধকত্  স্বাচ্ছন্দযরিাধ কর  থারক,ত্িুও আরলাচনা  সুবিধারথব উভয়বেক 
লথরকই একটু ঘাাঁটাঘাবট ক া র্াক। কা ণ কা ও লেরহ  র্খন লকান স্থান িরল র্ায়,ত্খন বচবকৎসক একবট বপন িা সুাঁই বনরয় 
সিবেক লথরকই গুাঁবত্রয় লেরখ -ত্া ই অনুক ণ িলা র্ায় আ বক।  
.  
আরলাচনায় শুরু  বেরক িলা হরয়বেরলা,লর্ িা উইরন  ত্ত্ত্ববট  লমাট ৬বট ঘটনা প্রিাহ িা ৩বট বসদ্ধাি আরে। লসই ৩বট 
বসদ্ধারি  সিবরশ্ষ লর্ বসদ্ধাি,অথবাৎ "নতু্ন প্রজাবত্  উদ্ভি";লস বসদ্ধারি  লপেরন কাজ ক া ২বট ঘটনা প্রিাহ হরলা র্থািরম 
"রর্ািযত্রম  জয় এিং অরর্ারিয  বিলুবপ্ত" ও "প্রাকৃবত্ক বনিবাচন"।  
. 
"প্রাকৃবত্ক বনিবাচন" বনরয় লত্া উপর   আরলাচনায় র্ৎসামানয মুিবচিা ক াই হরলা,এখন একটু ত্া  আরি  ঘটনা প্রিাহ অথবাৎ 
"লর্ািযত্রম  জয় এিং অরর্ারিয  বিলুবপ্ত" বনরয় নাড়াচাড়া ক া র্াক।  
.  
নাম লথরক র্া লিাো র্ায়,িা উইরন  ত্রত্ত্ব  এই ঘটনা প্রিাহ হরলা একধ রন  প্রবত্রর্াবিত্া  িযাপার ;"Survival of the 
fittest"(*)-কথাবট  উদ্ভি মূলত্ এ  লথরকই। [হািবাটব লস্পো  সিবপ্রথম িা উইরন  ললখা পরড় (*)-এবট িযিহা  কর ন;র্া 
প িত্বীরত্ আলরেি  ারসল ওয়ারলরস  উপরেরশ্ িা উইন "প্রাকৃবত্ক বনিবাচন"-এ  বিকল্প বহরসরি ১৮৬৮ সারল প্রকাবশ্ত্ 
"ো ভযাব রয়শ্ন অে অযাবনমলস অযান্ড প্লান্টস আন্ডা  িরমবস্ট্রকশ্ন"-এ,এিং ১৮৬৯ সারল ত্া  উপর াবল্লবখত্ আরলাবচত্ 
িইরয়  ৫ম সংস্ক রণ িযিহা  কর ন।] . ত্রি এরেরত্র একটা িযাপা  উরল্লখ কর  লনওয়া ভারলা,লর্ এখারন "Fit" িলরত্ 
শ্া ীব ক সামথবয িা লর্ািযত্া  কথা লিাোরনা হয় না;লিাোরনা হয় িংশ্িৃবদ্ধ  হা ,লজরনবটক বমউরটশ্রন  েরল সৃষ্ট ভযাব রয়শ্ন 
িা নিবচত্রয,উন্নত্ নিবশ্ষ্টয ইত্যাবে। অথবাৎ পৃবথিী  িুরক ঘুর  লিড়ারনা ত্ািৎ জীিজিরত্  মরধয র্া া এসকল বেক লথরক লর্ািয 
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িা উন্নত্,লকিল ত্া াই বটরক িা লিাঁরচ থাকরি;িাবক র্া া অনুন্নত্ ও অরর্ািয,ত্া া সি লিাল্লায় র্াক ধ রণ  িযাপা -সযাপা  
আ বক। . . 
. 
১ নং মত্িােবট বিরিচনায় আনরল র্া পাওয়া র্ায়,মানুষ লিশ্বকেু মধযিত্বী ধাপ অবত্িম কর  িান  লথরক িত্বমান উন্নত্ 
প্রজাবত্রত্ পব ণত্ হরয়রে। এই মধযিত্বী ধাপগুরলারকই মূলত্ আবেম মানুষ িা গুহামানি িরল অবভবহত্ ক া হয়,লর্মন 
উোহ ণ বহরসরি িলা র্ায় বনয়ানিাথবাল গুহামানরি  কথা। িণবনা  সুবিধা  কথা বচিা কর  সমি মধযিত্বী ধাপগুরলারক 
আপাত্ত্ "বনয়ানিাথবাল" বহরসরি ধর  বনরয় আিারনা র্াক,কা ণ এ া আধুবনক মানুরষ  সারথ ঘবনষ্ঠভারি সম্পবকবত্ বেল,৯৯.৭% 
DNA-  বমরল  মাধযরম।  
.  
র্বেও িান  এিং মানুরষ  মরধয সমূ্পণবভারি সম্পকব স্থাপরন  জনয সকল মধযিত্বী ধাপরকই বচবহ্নত্ ক া র্ায় বন,অথবাৎ মারে 
মারে "বমবসং বলঙ্কস"  রয়ই লিরে। লর্মন িত্বমারন জানরত্ পা া লিরে,লর্ চা বট Humanoid িা মানিসেৃশ্ প্রাণী  রয়রে। 
প্রথম লস্ট্জ িা পর্বায়রক িলা হয় হরলা "অরিরলাবপরথকাস",এ পর   ধাপরক িরল "রিা-মযািনন",এ প  পাওয়া লিরে 
উপর াবল্লবখত্ "বনয়ানিাথবাল" -বকন্তু লেখা লিরে,লর্ এরে  মারে লকান বলঙ্কস িা পা স্পাব ক সম্বন্ধ লনই।  
.  
ত্রি বিপুল নিজ্ঞাবনক জ্ঞারন  বভবিরত্ লালন সাাঁইরয়  আ াধনাকা ী,নচত্র সংিাবি,জানা অজানা নারম  হাজার া পালা-পািবণ 
প্রভৃবত্ উৎর্াপনকা ী বিজ্ঞানী া,এসি লিাধহয় লিাণায়ও ধর ন না। র্াই হউক,এবিরয় র্াই। . . িান  => মধযিত্বী 
ধাপ/বনয়ানিাথবাল => মানুষ . এখন িা উইরন  ত্রত্ত্ব  "রর্ািযত্রম  জয় এিং অরর্ারিয  বিলুবপ্ত"-মরত্ পর্বায়িরম ধারপ ধারপ 
বিিত্বরন  েরলই বনম্নরশ্রণী  প্রাণী লথরক উচ্চরশ্রণী  প্রাবণ উদু্ভত্ হরি,এিং হরয় লকিল ত্া াই বটরক থাকরি এিং বনম্নশ্রণী  
প্রাণী িা জীিরিাষ্ঠী বিলুপ্ত হরি। ত্াহরল এখন উপর   ধা াবট  বেরক লেয ক া র্াক।  
.  
িান  লথরক বিিত্বরন  মাধযরম বনয়ানিাথবাল (পূরিব  কথা অনুর্ায়ী সমি গুহামানিরকই এ  ো া উরল্লখ ক া হরলা) উদু্ভত্ 
হয়,র্ারে  লথরক আিা  কালিরম বিিবত্বত্ হরয় আধুবনক উন্নত্ মানিজাবত্ অবিরত্ব আরস। আধুবনক মানিজাবত্  আবিভবারি 
িা উইরন  ত্রত্ত্ব  বনয়মানুর্ায়ী স্বাভাবিকভারিই র্া লেখা র্ায়,লর্ উন্নত্ মানুরষ  সারথ প্রবত্রর্াবিত্ায় িযথব অনুন্নত্ িা অরর্ািয 
বনয়ানিাথবাল া বিলুপ্ত হরয় লিরে;অথবাৎ এরেরত্র "লর্ািযত্রম  জয় এিং অরর্ারিয  বিলুবপ্ত" খুিই খারপ খারপ িরস লিরে-বঠক?  
.  
মুিবচিকরে  নাকটা একটু খাড়া হরয় লিল বক? ত্া লহাক,সমসযা লনই। . বকন্তু প্রশ্ন হরলা,িান  লথরক ত্াহরল র্খন 
বনয়ানিাথবাল া উদু্ভত্ হরলা,ত্খন অরর্ািয বহরসরি লকন িান  প্রজাবত্ া বিলুপ্ত হরয় লিল না?  
.  
এক জামানা  কলাসাবহরত্য  োত্র থাকা স্বরঘাবষত্ বিজ্ঞানী া লত্া আ  এটা মারনন না লর্ "হুট কর " িা স াসব  মানুরষ  
আবিভবাি/সৃবষ্ট[২] এই ধব ত্রীরত্ হরয়রে,কারজই ত্ারে  লত্া অিশ্যই এটা মানা  কথা লর্ িান  লথরক প্রথরম বনয়ানিাথবাল িা 
গুহামানরি াই এরসবেরলা,ত্া প  েীঘবসময় প  লসখান লথরক মানুষ? ত্াহরল লত্া এটা বনিয়ই স্বীকা রর্ািয লর্ িান রে  
তু্লনায় ত্খনকা  সমরয় শুধুমাত্র আবেম িা গুহামানরি াই বেল সরিবান্নত্ জাবত্? বিবভন্ন গুহাবচত্র িা হাড় ও পাথর   টুলরস  
িযিহা ,অথিা আগুরন  িযিহা  বকংিা জবটল সামাবজক েরল আিদ্ধ থাকা -এ  সিই লত্া লসবেরকই বনরেবশ্ কর ।  
.  
আিা  ত্া া লত্া বনিয়ই ত্ারে  "ত্ালই" িা উইরন  বিপ ীরত্ লর্রয়ও িলরত্ পা রিন না লর্- না না,আসরল বনম্নরশ্রনী  জীি 
িান  লথরক এরেরত্র আ ও অবধকত্  বনম্নরশ্রবণ  জীরি  আবিভবাি হরয়বেরলা,অত্ঃপ  লসই "সিচাইরত্" বনম্নত্ম লশ্রণী লথরকই 
অরনক সময় প  সিবাধুবনক ও উন্নত্ মানিজাবত্  উৎপবি হরয়রে? কা ণ ত্ারে  প ম পূজনীয় বিিত্বনিাে ত্ত্ত্ব লত্া িরল লর্ 
বিিত্বরন  শুরু  প্রারি থারক বনম্নরশ্রণী  প্রাণী িা প্রজাবত্,আ  সমাবপ্ত  প্রারি থারক ত্া  উচ্চরশ্রণী  সসেয।  
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.  
ত্াহরল লর্ বনয়ম িত্বমান উন্নত্ নিবশ্রষ্টয  মানুষ ও আংবশ্ক উন্নত্ আবেম মানুরষ  লেরত্র খাটরত্ লেখা লিল,লসই একই বনয়ম 
লকন লসই একই আংবশ্ক উন্নত্ জীিরিাষ্ঠী ও ত্ারে  লচরয় অনুন্নত্ িান রিাষ্ঠী  ওপ  খাটরলা না? লকন এখরনা পৃবথিী  িুরক 
বশ্ম্পািী,হনুমান, ও  যাংউটযাং, লিাব লা, াঙামুরখা,ময়োমুরখা ইত্যাবে বিবভন্ন প্রজাবত্  িান  সম্প্রোয়রক অিারধ বিচ ণ ক রত্ 
লেখা র্ায়;লর্খারন ত্ারে  লচরয়ও উন্নত্ বনয়ানিাথবাল া িা উইন ও ত্া  ১৮৫৯ সারল  হলরে  রঙ  লপপা িযাকরক 
স্বাভাবিরক  লচরয় লমাটা িৃদ্ধাঙু্গলী লেবখরয় বিলুপ্ত হরয় লিরে?  
.  
মারন,কীভারি কী? জাস্ট্ "how what"? . . 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 

 
 
[১] ■আবম সৃবষ্ট কর বে মানুষরক সুন্দ ত্ম অিয়রি। -সূ াহ আত্-ত্ীন,৪ . .  
[২] ■লহ মানি,আবম লত্ামারে রক এক পুরুষ ও এক না ী লথরক সৃবষ্ট কর বে... -সূ াহ আল-হুজু াত্,১৩ এ  প্রথমাংশ্ 
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৫৯ 
িা উইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথ  এিং অনযানয -২  

-লমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান 

 

[প্রথম পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৫৮] 
. 
আচ্ছা,এখন আসা র্াক ২ নং মত্িােবটরত্। অথবাৎ "মানুষ ও িান  উভরয়ই একবট কমন িা সাধা ণ পূিবপুরুষ থরক উদু্ভত্ 
প্রজাবত্"-এবটরত্। 
. 
এই মত্ অনুর্ায়ী র্বে বিিত্বরন  একবট ধা া নত্ ী ক া র্ায়,ত্াহরল পাওয়া র্ারি লর্- কমন/সাধা ণ পূিবপুরুষ => িান  => 
বনয়ানিাথবাল => আধুবনক উন্নত্ মানুষ [এ  মারে মারে "Insert Missing links" লমরসজ উইরন্ডা আসরত্ লেখা র্ারি]  
. 
এরে রক লর্ািযত্া  বভবিরত্ র্থািরম বিভি ক রল লমাটামুবট বনরচ  মত্ একটা িযাপা  পাওয়া র্ারি- ->কমন/সাধা ণ 
পূিবপুরুষ - অরর্ািযত্ম ->িান  - আংবশ্ক অরর্ািয ->বনয়ানিাথবাল - আংবশ্ক লর্ািয ->আধুবনক উন্নত্ মানুষ - লর্ািযত্ম . লত্া 
এখন র্বে চা বেরক একটু লচাখ িুবলরয় আসা হয়,ত্াহরল লেখা র্ারি লর্ এরে  মরধয লকিল মনুষয প্রজাবত্ এিং িান  
প্রজাবত্ াই িত্বমারন এই পৃবথিী  িুরক অবেরজন খ চ ক রে।  
.  
ত্া মারন অরর্ািযত্রম  বিিত্বরন  মাধযরম লর্ািযত্রম  উৎপবি হওয়া  মরধয, "অরর্ািযত্ম" ও "আংবশ্ক লর্ািয"- া হাবপশ্ হরয় 
লিরে,বকন্তু "রর্ািযত্ম" -এ  সারথ "আংবশ্ক অরর্ািয"- া িহাল ত্বিয়রত্ বটরক আরে।  
. 
বকন্তু িা উইন সারহি সুেীঘব পাাঁচ িে  র্ািৎ নুবড়পাথ ,আিজবনা (মত্াির  েবসল) লঘাঁরট লর্ "বথও ী" বেরয় লিরেন;ত্ারত্ লত্া 
লকিল লর্ািযত্রম ই বটরক থাকা ,িা লকান বনিবাচক/সং েক োড়াই বনরজ বনরজই বনিবাবচত্/সং বেত্ হরয় র্ািা  কথা। আ  
লসই "রর্ািযত্ম"-এ  বিিত্বরন  ধা া  অনযানয প্রারি র্া া আরে,লহাক ত্া া "অরর্ািযত্ম" অথিা "আংবশ্ক অরর্ািয"-সিা ই 
লত্া বিলুপ্ত হরয় র্ািা  কথা।  
. 
র্বেওিা িাাঁইগুাঁই কর  ক া ত্রকব  খাবত্র  ধর  লনওয়া হয় লর্ লকান লকান লেরত্র লকিল "রর্ািযত্ম"একা না,ত্া  সারথ অনযানয 
লিাষ্ঠী িা প্রজাবত্ও বটরক থারক/থাকরত্ পার ;ত্াহরলও লত্া "রর্ািযত্ম" আধুবনক উন্নত্ মানুরষ  সারথ 'আংবশ্ক উন্নত্" 
বনয়ানিাথবাল াই বটরক থাকা  অবধকার   অবধক হকো । ত্াহরল িানর  া এই সমীক রণ লকানবেক বেরয় কীভারি খারট?  
. 
আিা  িান  ও মানুরষ  একবট কমন/সাধা ণ পূিবপুরুরষ  লেরত্র "অরিরলাবপরথকাস"-এ  নাম িবসরয় িলরত্ লেখা র্ায় 
লর্,মানুষ ও বশ্ম্পািী া এ  লথরক এরস ৫ িা ৬ বমবলয়ন িে  পূরিব প স্প  লথরক েুবট ধা ায় বিভি/আলাো হরয় লিরে। 
বকন্তু "Sahelanthropus tchadensis",িা সাধা ণভারি "Toumai" নারম পব বচত্ জবনক ৭ বমবলয়ন িে  পূরিব  প্রাণী, 
অথিা কমপরে ৬ বমবলয়ন িে  িয়স্ক "Orrorin tugenensis" নারম  একবট প্রাণী  িযাপার  লত্মন লকানবকেু না জানা  
কা রণ বিজ্ঞানী া র্খন ত্রকব  হাত্াহাবত্রত্ িযি;ত্খন আিা  জবনক আর কবট বথও ী "সারজস্ট্" কর  লর্ মানুষ ও বশ্ম্পািী া 
প্রথরম লকান এক সমরয় আলাো হরয়বেরলা,ত্া প  বকেু জনরিাষ্ঠী বিভি হিা  ১ বমবলয়ন িের   আরশ্পারশ্ বনরজরে  মরধয 
"ইন্টা ব্রীি" িা "আিঃপ্রজনন" কর বেরলা।  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AB%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=263745887395132
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. 
ধৃষ্টত্া মাে ক রিন, বকন্তু আবম বক একটু িলরত্ পাব ,"হাউ মাে পাবন"?  
. 
" এত্ই বক ঠুনরকা ত্াহরল এই ১৫৭ িের   পু রনা "বথও ী"? " এ  উি  অিশ্য আ  কা ও কথায় না িরল স্বয়ং চালবস 
িা উইরন  ভাষায়ই বকবিৎ িলা র্াক।  
. 
চালবস িা উইন ১৮৬১ সারল ত্া  িনু্ধ থমাস থমসনরক একবট বচবঠ ললরখন,র্া  অংশ্বিরশ্রষ বত্বন িরলন-  
'...I have got no proof for my theory of evolution,but it helps me in classification of 
embryology,rudimentary organ..."  
. 
অথবাৎ ত্া  বনরজ  কারেই স্বীয় বিিত্বনিাে ত্রত্ত্ব  লকান প্রমাণ লনই;বকন্তু এটা ত্ারক ভ্রূণবিেযা,প্রাথবমক িা লমৌবলক অঙ্গ 
ইত্যাবে  িযাপার  িুেরত্ সাহার্য কর  বিধায় এই ত্ত্ত্ব বনরয় ত্া  মাত্ামাবত্।  
. 
আচ্ছা,নজি লর্ৌরি  নাম লত্া বনিয়ই প্রায় সিাই-ই জারন। বকন্তু এই নজি লর্ৌরি  িযাপার  লর্ একটা লমৌবলক ভুল িযাখযা িা 
মত্িাে ঊবনশ্ শ্ত্রক  প্রায় মাোমাবে পর্বি প্রচবলত্ বেল,ত্া বক জানা আরে?  
. 
লসই মত্িােবট  নাম বেল "প্রাণশ্বি মত্িাে",প্রিিা বেরলন সুইবিস বিজ্ঞানী িারজববলয়াস। এ মত্িাে িরল- "বজি লর্ৌি 
প ীোিার  নত্ ী ক া সম্ভি নয়।রর্ৌিগুরলা উবদ্ভে ও প্রাণীরেরহ উপবস্থত্ লকান  হসযময় প্রাণশ্বি  প্রভারি সৃবষ্ট হরয় থারক।"  
. 
১৮২৮ সারল জামবান বিজ্ঞানী লেিব ক লভালা  এই মত্িাে ভুল প্রমারণ  পূিব পর্বি সমগ্র বিজ্ঞানী মহরল এবটই গ্রহণরর্ািয ও 
প্রচবলত্ বেল। অথবাৎ এই মত্িােবট িারজববলয়াসসহ ত্ৎকালীন ত্ািৎ বিজ্ঞানীরে রক প্রাণী ও উবদ্ভেরেরহ প্রাপ্ত  াসায়বনক 
পোথবগুরলা  উৎপবি িুেরত্ সাহার্য কর বেরলা। বকন্তু ত্াই িরল ত্া ধ্রুিরক  নযায় বনভুবল হরয় বিরয়বেল বকনা -এ প্ররশ্ন  জিাি 
লক লেরি লহ পারি ী?  
. . 
বকন্তু আনারচ-কানারচ লথরক িযারঙ  োত্া  মত্ িবজরয় উঠা ত্থাকবথত্ বিজ্ঞানমনস্ক,নাবিক অথিা নিয মিার ট মুসবলমরে  
এসমি িযাপা  িুরে আসরি বকনা,িা আসরলও ত্া প্রকাশ্ িা স্বীকা  ক রি বকনা আল্লাহু 'আলাম। কা ণ সমগ্র বিশ্বজিত্ জুরড় 
ত্ারে  লসা-কে এত্ অসীম পব মাণ "অযাবেরিন্ট"-এ  মরধয,লকাথাও লকান সামানযত্ম বিশৃ্ঙ্খলা  অনুপবস্থবত্ লর্ একজন 
SUPREME BEING এ  বেরকই বনরেবশ্ কর  -না এটা ত্ারে  িুরে আরস; আ  না- এই বিরশ্ব  সমি জীবিত্ প্রানী ই 
একই করম  বিজাইরন  হওয়া, অথবাৎ লকিলমাত্র কািবন লিইজি প্রাণ হওয়া  লপেরন লর্ একজনই মাত্র MASTER 
DESIGNER এ  হাত্ আরে -এটা ত্ারে   রব্ব  লেওয়া প্রায় ১০ বিবলয়ন বনউ রন  মবিষ্করক অবত্িম কর ।  
. 
বেনরশ্রষ,এরে রক লকিলমাত্র  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম)-এ  মত্ কর ই িলা র্ায়- " সালামুন 'আলা 
মাবনিািা 'আল হুো " - সৎপথ অিলম্বনকা ীরে  প্রবত্ শ্াবি . . . . .  
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৬০  

কু আরন বক আসরলই অসমূ্পণব পাবনচরি  বিি ণ আরে?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

#নাবিক_প্রশ্ন: কু ারন  প্রবত্টা আয়াত্ (Quran 7:57, 13:17, 15:22, 23:18, 24:43, 25:48-49, 30:24, 30:48, 
35:9, 39:21, 45:5, 50:9-11, 56:68, 78:14-15) বনরেবশ্ কর , িৃবষ্টপাত্ হয় স াসব  আকাশ্ লথরক নয়রত্া আল্লাহ 
লথরক! সূর্বত্ারপ পাবন িাষ্প হরয় ঊধ্ববাকারশ্ ঘবনভূত্ হরয় লর্ লমঘ ও প িত্বীরত্ িৃবষ্ট নত্ব  হয় ত্া লকৌশ্রল এবড়রয় 
র্াওয়া হরয়রে! এ  লথরক বক কু ারন   চবয়ত্া  অজ্ঞত্া প্রকাবশ্ত্ হয় না? 
. 

#উি ঃ পাবনচরি  ধাপগুরলা হরচ্ছ— 
. 
১) িাষ্পীভিন 
২)লমঘ উপন্ন হওয়া 
৩)িৃবষ্টপাত্ হওয়া 
৪) িৃবষ্ট  পাবন ভূবমরত্ আসা ও ভূবম কতৃ্বক এই পাবন ধা ণ 
. 
এ প  আিা  প্রথম লথরক প্রবিয়াবট  পুন ািৃবি হয়। এভারি প্রবিয়াগুরলা  চিাকার  পুন ািৃবি  মাধযরম পাবনচি চলরত্ 
থারক। অবভরর্ািকা ী া িরলরেন লর্ঃ পাবন িাষ্প হরয় ঊধ্ববাকারশ্ ঘনীভুত্ হরয় লর্ লমঘ ও প িত্বীরত্ িৃবষ্ট নত্ব  হয় ত্া 
কু আরন এবড়রয় র্াওয়া হরয়রে। চলুন লেবখ ত্ারে  অবভরর্াি কত্টুকু সত্য। 
. 
“ আবম িৃবষ্টিভব িায়ু পব চালনা কব  অত্ঃপ  আকাশ্ লথরক পাবন িষবণ কব , এ প  লত্ামারে রক ত্া পান ক াই। িস্তুত্ঃ 
লত্ামারে  কারে এ  ভাণ্ডা  লনই।” (কু আন, বহজ  ১৫:২২) 
. 
-------->>> আরলাচয আয়ারত্ িৃবষ্টপারত্  পূরিব “িৃবষ্টিভব িায়ু” পব চালনা  কথা িলা হরয়রে। অথবাৎ এমন িায়ু র্া িৃবষ্টরক ধা ণ 
কর । এবট বনঃসরন্দরহ িাষ্পীভিন প্রবিয়া  বনরেবশ্ক। 
. 
অনয একবট আয়ারত্ িলা হরয়রেঃ 
“শ্পথ আসমারন , র্া ধা ণ কর  িৃবষ্ট।” (কু আন, ত্াব ক ৮৬:১১) 
. 
এই আয়ারত্  ত্ােবসর  ইমাম শ্াওকানী ( ) এ  ‘োত্হুল কাবে ’ গ্ররন্থ িলা হরয়রেঃ “িৃবষ্টরক প্রত্যািত্বনকা ী িলা  আ  
একবট কা ণ এটাও হরত্ পার  পৃবথিী  সমুদ্রগুরলা লথরক পাবন িারষ্প  আকার  উরঠ র্ায়। আিা  এই িাষ্পই পাবন  আকার  
পৃবথিীরত্ িবষবত্ হয়।” 
[সূত্রঃ কু আনুল কা ীম (িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস ), ি.আিু িক  জাকাব য়া, ২য় খণ্ড, সু া ত্াব রক  ১১নং আয়ারত্  
ত্ােবস , পৃষ্ঠা ২৮০৭] 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=264515420651512
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=264515420651512
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পাবনচরি িাষ্পীভিরন  প িত্বী ধাপ হরচ্ছ ত্া লথরক লমঘ উৎপন্ন হওয়া। এ প  ঘনীভুত্ লমঘ লথরকিৃবষ্টপাত্ হয়। আল্লাহ 
ত্া’আলা িরলনঃ  
. 
“বত্বনই িৃবষ্ট  পূরিব সুসংিােিাহী িায়ু পাবঠরয় লেন। এমনবক র্খন িায়ু াবশ্ পাবনপূনব লমঘমালা িরয় আরন, ত্খন আবম এ 
লমঘমালারক মৃত্ শ্হর   বেরক হাাঁবকরয় লেই। অত্ঃপ  এ লমঘ লথরক িৃবষ্টধা া িষবণ কব । অত্ঃপ  পাবন ো া সি  করম  
েল উৎপন্ন কব । এমবন ভারি মৃত্রে রক লি  ক ি - র্ারত্ লত্াম া বচিা ক ।” 
(কু আন, আ’ াে ৭:৫৭) 
. 
“আল্লাহই িায়ু লপ্র ণ কর ন, অত্ঃপ  লস িায়ু লমঘমালা সিাব ত্ কর । অত্ঃপ  আবম ত্া মৃত্ ভূখরণ্ড  বেরক পব চাবলত্ 
কব । অত্ঃপ  এ  ো া লস ভূখণ্ডরক ত্া  মৃতু্য  প  সিীবিত্ কর  লেই। এমবনভারি হরি পুনরুত্থান।” (কু আন, োবত্  
৩৫:৯) 
. 
আয়ারত্ িলা হরচ্ছ -‘সুসংিােিাহী’ িায়ু লমঘমালা সিাব ত্ কর  পাবনচরি  ২য় ধাপ লমঘ উৎপন্ন হওয়া  িযাপার ও কু আন 
এভারি আরলাচনা কর রে। শুধু ত্াই নয়, লমঘ উৎপন্ন হওয়া, বশ্লা নত্ব  ও িৃবষ্টপারত্  িযাপার  কু আন এমন অসামানয সি 
ত্থয বেরয়রে র্া সম্পরকব লেড় হাজা  িে  আরি  বিজ্ঞান বেল সমূ্পণব অজ্ঞ। 
. 
“তু্বম বক লেখ না লর্, আল্লাহ লমঘমালারক সিাবলত্ কর ন, অত্ঃপ  ত্ারক পুিীভূত্ কর ন, অত্ঃপ  ত্ারক ির  ির   ারখন; 
অত্ঃপ  তু্বম লেখ লর্, ত্া  মধয লথরক িাব ধা া বনিবত্ হয়। আ  বত্বন আকাশ্বস্থত্ বশ্লািূপ লথরক বশ্লা িষবণ কর ন। এিং 
ত্া ো া র্ারক ইচ্ছা আঘাত্ কর ন এিং র্া  কাে লথরক ইচ্ছা সব রয় লেন। ত্া  বিেুযৎেলক লর্ন ত্া  েৃবষ্টশ্বিরক বিলীন 
কর  বেরত্ চায়।”  
(কু আন, নু  ২৪:৪৩) 
. 
আধুবনক বিজ্ঞান আবিষ্কা  কর রে লর্—লোট লমঘখণ্ডরক িাত্াস র্খন ধাো লেয় ত্খন Cumulonimbus িা “িৃবষ্টিাহী লমঘপুি” 
বনবেবষ্ট স্থারন বিরয় নত্ব  হরত্ শুরু কর ।রোট লোট লমঘখণ্ড একসারথ বমবলত্ হরয় িড় লমঘমালায় পব ণত্ হয়। [১]  
. 
র্খন লোট লোট লমঘখণ্ড একরত্র বমবলত্ হয় ত্খন ত্া উাঁচু হরয় র্ায়। উড্ডয়মান িাত্ারস  িবত্ লমরঘ  আকা  িৃবদ্ধ কর  
লমঘরক িূপীকৃত্ ক রত্ সাহার্য কর । এই লমরঘ  িমািত্ িৃবদ্ধ  েরল লমঘবট িায়ুমণ্ডরল  অবধকত্  ঠাণ্ডা স্থারন  বেরক 
বিিৃবত্ লাভ কর  লসখারন পাবন  লোটা ও ি রে  সৃবষ্ট কর  এিং ত্া আরি আরি িড় হরত্ থারক। এ প  র্খনই এগুরলা 
অবধক ওজন বিবশ্ষ্ট হরয় র্ায় ত্খন িাত্াস আ  ত্ারক বনয়যণ ক রত্ পার  না। েরল, লমঘমালা লথরক ত্া িৃবষ্ট ও বশ্লা 
বহরসরি িবষবত্ হয়। [২] মহাকাশ্ বিজ্ঞানী া লেরখরেন লর্, cumulonimbus ত্থা িৃবষ্টিাহী লমঘপুি, র্া লথরক বশ্লা-িৃবষ্ট িবষবত্ 
হয়— ত্া  উচ্চত্া ২৫০০০ লথরক ৩০০০০ েুট (৪.৭ লথরক ৫.৭ মাইল) পর্বি হরয় থারক। [৩] ত্ারক পাহারড়  মত্ই লেখায় 
লর্মনবট আল্লাহ ত্া‘আলা কু আন মাবজরে িণবনা কর রেন। আল্লাহ িরলন:  ُل ﴾ ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  ﴿َويُنَز ِ  অথবাৎ “আ  বত্বন ِجبَال 
আকাশ্বস্থত্ পাহাড় (বশ্লািূপ) লথরক বশ্লা িষবণ কর ন।” 
. 
লমঘ উৎপন্ন হওয়া ও িৃবষ্টপাত্—পাবনচরি  এই েু’বট ধাপ আম া কু আন লথরক লেখলাম।িৃবষ্ট  পাবন ভূবমরত্ আসা ও ভূবম 
কতৃ্বক এই পাবন ধা ণ সম্পরকব কু আন র্া িরল— 
. 
“আবম[আল্লাহ] আকাশ্রথরক পাবন িষবণ কর  থাবক পব বমত্ভারি; অত্ঃপ  আবম ত্া মাবটরত্ সং েণ কব  এিং আবম ত্া 



 

234 

অপসা ণও ক রত্ সেম।”  
(কু আন, মু’বমনুন ২৩:১৮) 
. 
“বত্বন লত্ামারে  জরনয আকাশ্ লথরক পাবন িষবণ কর রেন। এই পাবন লথরক লত্াম া পান ক  এিং এ লথরকই উবদ্ভে উৎপন্ন 
হয়, র্ারত্ লত্াম া পশুচা ণ ক ।”  
(কু আন, নাহল ১৬:১০) 
. 
“তু্বম বক লেরখাবন লর্ আল্লাহ আকাশ্ লথরক পাবন িষবণ কর রেন, অত্ঃপ  লস পাবন র্মীরন  েণবাসমূরহ প্রিাবহত্ কর রেন, 
এ প  ত্দ্দ্বা া বিবভন্ন  রঙ  েসল উৎপন্ন কর ন, অত্ঃপ  ত্া শুবকরয় র্ায়, েরল লত্াম া ত্া পীত্িণব লেখরত্ পাও। এ প  
আল্লাহ ত্ারক খড়-কুটায় পব ণত্ কর  লেন। বনিয় এরত্ িুবদ্ধমানরে  জরনয ” 
(কু আন, রু্মা  ৩৯:২১) 
. 
“বত্বন আকাশ্ লথরক িৃবষ্টপাত্ কর ন। েরল উপত্যকাসমূহ ত্ারে  পব মাণ অনুর্ায়ী প্লাবিত্ হয় এিং প্লািন ত্া  উপর   
আিজবনা িহন কর । এরূরপ আিজবনা উপর  আরস র্খন অলঙ্কা  িা নত্জসপত্র বনমবারণ  উরেযরশ্য বকেুরক আগুরন উিপ্ত ক া 
হয়। এভারি আল্লাহ সত্য ও অসরত্য  েৃষ্টাি বেরয় থারকন। র্া আিজবনা ত্া লেরল লেয়া হয় এিং র্া মানুরষ  উপকার  আরস 
ত্া জবমরত্ লথরক র্ায়। এভারি আল্লাহ উপমা বেরয় থারকন।” 
(কু আন,  া’ে ১৩:১৭) 
. 
কু আরন  আয়াত্গুরলা লথরক আম া লেখরত্ লপলাম লর্ পাবনচরি  সিগুরলা ধাপই অত্যি সুস্পষ্টভারি আরলাচনা ক া 
হরয়রে। অত্এি র্া া োবি কর  কু আরন অসমূ্পণব পাবনচি িণবণা ক া হরয়রে, ত্ারে  অবভরর্াি সমূ্পণব বমথযা প্রমাবণত্ হল। 
সপ্তম শ্ত্রক  মানুষ ত্ারে  উপরর্ািী শ্ব্দমালা লথরক এই আয়াত্গুরলা লথরক জ্ঞানলাভ কর রে; িত্বমান রু্রি  বিজ্ঞান জানা 
মানুষ লেড় হাজা  িে  আরি  একবট গ্ররন্থ পাবনচরি  এমন বিি ণ লেরখ বিস্ময়াবভভূত্ হরয় কু আরন  অসাধা াণত্ব স্বীকা  
কর  বনরচ্ছ।  
. 
‘বিজ্ঞানমনষ্ক’(?) হিা  োবিো  কু আন-বির াধীরে  অিিবত্  জনয জানাবচ্ছ লর্, সপ্তম শ্ত্াব্দীরত্ র্খন কু আন নাবর্ল হয়, 
ত্খন পাবনচি বনরয় মানুরষ  নানা ভ্রাি ধা ণা বেল। এ বিষরয় ২জন বিরশ্ষজ্ঞ বজ িাসটানী ও বি ব্লারভাে বিশ্বরকারষ 
(ইউবনভাসবাবলস এনসাইরক্লাবপবিয়া) প্রাচীনকারল  পাবনচি বিষয়ক মত্িােগুরলা বনরয় আরলাচনা কর রেন।  
ত্া া িরলরেন - লপ্লরটা বিশ্বাস ক রত্ন লর্ মাবট  বনরচ লকান িভী  সু ঙ্গপথ(টা টা াস) বেরয় পাবন মাবট  বনচ লথরক সাির  
বের  র্ায়।অষ্টােশ্ শ্ত্ক পর্বি এ মত্িারে  অরনক সমথবক বেরলন এিং ত্ারে  মরধয একজন হরচ্ছন লিসকারটবস। 
এব রস্ট্াটল মরন ক রত্ন লর্, মাবট  বনরচ  পাবন িাষ্প হরয় পাহাড়ী এলাকা  ঠাণ্ডায় জরম বিরয় ভূিরভব হ্রে সৃবষ্ট কর  থারক 
এিং লসই পাবনই েণবা  আকার  প্রিাবহত্ হরয় থারক। এ মত্িাে লসরনকা(১ম শ্ত্াব্দী) ও ভলিা  এিং আর া অরনরক ১৮৭৭ 
সাল পর্বি লপাষণ ক রত্ন। ১৫৮০ সারল িানবািব পাবলবস পাবন  িবত্চি সম্পরকব একবট পব ষ্কা  ধা ণা িঠন কর ন। বত্বন 
িরলন লর্, মাবট  বনরচ লর্ পাবন আরে ত্া উপ  লথরক িৃবষ্ট  পাবন চুাঁইরয় আসা। সপ্তেশ্ শ্ত্রক মযাব ওট এিং বপ লপর ান্ট এ 
মত্িাে সমথবন ও অনুরমােন কর ন। 
আল কু আরন িবণবত্ আয়াত্গুরলারত্ মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সমরয় প্রচবলত্ ভ্রাি ধা ণাগুরলা  ললশ্মাত্রও লনই। 
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[২] লেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, এিং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, pp. 
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৬১  
"আল্লাহ এরত্া মহান হরল বত্বন লকন মানুরষ  কারজ  ািাবিত্ হন?" 

-ললখকঃ নাম প্রকারশ্ অবনচু্ছক 

 

"আল্লাহ এরত্া মহান হরল বত্বন লকন মানুরষ  কারজ  ািাবিত্ হন?" 
. 
নাবিরক া একবট প্রশ্ন প্রায়ই সামরন এরন থারক ত্া হল “লত্ামারে  আল্লাহ লকন এত্ সংকীণব মানবসকত্া সম্পন্ন লর্ বত্বন তু্চ্ছ 
মানুরষ  কমবকারণ্ড  ািাবিত্ হন।” এসি রু্বি কখনই আমারক বিভ্রাি ক রত্ পার বন। এগুরলা না আল্লাহ  অবিত্বরক িাবত্ল 
প্রমাণ ক রত্ পার , না লকান রু্বিত্কবরক (র্া বকনা বমথযা  উপ  োাঁবড়রয়) শ্বিশ্ালী ক রত্ পার । (এটারক Appeal to 
Disgust িলা হয়)।  
. 
প্রশ্নবট  েুিবলত্া গুরলা লি  ক া  জনয আম া রু্বিত্কবগুরলারক বকেু ভারি ভাি কর  লনই।  
. 
১.আল্লাহ সিবরশ্রষ্ঠ এিং সিবশ্বিমান। 
. 
২.আম া মানুরষ া হবচ্ছ েুদ্র। 
. 
৩. আল্লাহ একজন সিবরশ্রষ্ঠ সত্ত্বা ত্াই আমারে  কমবকারণ্ড ত্াাঁ  বিচবলত্ হওয়া উবচত্ নয়।  
. 
৪.ইসলাম/আব্রাহামীয় স্রস্ট্া আমারে  কমবকারণ্ড (গুনাহ, বশ্ ক ইত্যাবে)  ািাবিত্ হন। 
. 
৫.সুত্ াং এ কা রন আল্লাহ সিবরশ্রষ্ঠ হরত্ পার ন না এিং আবম আল্লাহ  অবিত্ব সম্পরকব সবন্দহান। 
. 
এখন এই পাাঁচবট পরয়ন্টরক সামরন ল রখ আম া এখন লেখি লকন উি প্রশ্নবট খুি একটা শ্বিশ্ালী নয়।  
. 
আল্লাহ শুধুমাত্র সিবশ্বিমানই নন বত্বন একই সারথ সিবজ্ঞ ও নযায়বিচা ক। এটা বকভারি একজন সিবজ্ঞ এিং নযায়বিচা ক 
স্রষ্টা  পরে মানানসই হরত্ পার  লর্ অনযায় ও অবিচা  চলরত্ থাকরি আ  বত্বন এ  মধযিত্া ক রিন না?  
. 
সমগ্র সৃবষ্টজিরত্  বনয়ম-নীবত্মালা  অরনক িযাপক। এ  বিশ্ালত্া এত্ই লিবশ্ লর্ ত্া আমারে  কল্পনা ও িাইর  বকন্তু 
আবিরক া আল্লাহরক সিবজ্ঞ এিং নযায়বিচা ক বহরসরি বিশ্বাস কর । ত্া  মারন োাঁড়ারচ্ছ আল্লাহ আমারে  অনযায় কাজগুরলা 
সম্পরকব জারনন আ  লর্রহতু্ বত্বন নযায়বিচা ক ত্াই বত্বন আমারে  এই কাজগুরলা  প্রবত্ মরনাবনরিশ্ কর ন।  
. 
. 
বেত্ীয়ত্ লর্রকান সম্পরকব  লেরত্র ‘েুদ্র/তু্চ্ছ’ শ্ব্দবট আরপবেক এিং ত্া েৃবষ্টভবঙ্গ  উপ  বনভব  কর । অরনয  প্রবত্ আমারে  
েৃবষ্টভবঙ্গ আসরল বনধবা ণ কর  লেয় কা  কাজ তু্চ্ছ এিং কা  কাজ গুরুত্বপূণব। আম া র্বে কাউরক ভালিাবস ত্াহরল ত্া  
লোটখারটা কাজও আমারে  জনয খুি গুরুত্বপূণব হরয় র্ায়। অনযবেরক আম া র্বে কা ও প্রবত্ বনবিবকা  থাবক ত্াহরল ত্া  খুি 
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গুরুত্বপূণব কাজও আমারে  কারে লোট মরন হয়। আল্লাহ/স্রস্ট্া িা িা  উরল্লখ কর রেন লর্ বত্বন আমারে  প্রবত্ লেহশ্ীল, বত্বন 
আমারে  সারথই আরেন এিং সরিবাপব  বত্বন আমারে  ভারলািারসন। ত্াহরল লকন আম া এভারি বচিা ক রত্ পাব  না লর্ 
একজন লেহশ্ীল সত্ত্বা আমারে  কারজ  জনয উবেি হরিন?  
. 
লসই সারথ এটাও লর্াি ক া র্ায় লর্ আল্লাহ  লর্ নযায়বিচা কশ্ীল গুরণ  কথা িলা হরয়রে ত্া লথরক আম া এই উপসংহার  
আসরত্ পাব , র্বে আল্লাহ  অবিত্ব লথরকই থারক ত্াহরল কখরনাই বত্বন আমারে  প্রবত্ উোসীন হরত্ পার ন না ি ং 
মরনারর্ািী হরিন। 
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৬২ 
“কু আন বক আসরলই সকল অমুসবলম হত্যা কর  লেলরত্ িরল?”  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন : ভবিষযরত্ র্বে কখরনা মুসবলম া শ্বিশ্ালী হরয় ওরঠ আ  কু ান (Quran 4:89) এ  বনরেবশ্ অনুসার  
সকল অমুসবলমরে  হত্যা কর  ত্রি লসটা লকানভারিই অনযায় িরল িণয হরি না (Quran 3:157, 3:169) ! আপনা  
বক এ পর ও মরন হয় ইসলাম লকান সৃবষ্টকত্বা  বনরেববশ্ত্ ধমব হরত্ পার ? 
. 

উি ঃ পবিত্র কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ ত্া া চায় লর্, ত্া া লর্মন অবিশ্বাসী, লত্াম াও লত্মবন অবিশ্বাসী হরয় র্াও, র্ারত্ লত্াম া এিং ত্া া সমান হরয় র্াও। 
অত্এি, ত্ারে  মরধয কাউরক আওবলয়া(পৃষ্ঠরপাষক/অবভভািক/িনু্ধ)রূরপ গ্রহণ কর া না, লর্ পর্বি না ত্া া আল্লাহ  পরথ 
বহজ ত্ কর  চরল আরস। অত্ঃপ  র্বে ত্া া বিমুখ হয়, ত্রি ত্ারে রক পাকড়াও ক  এিং লর্খারন পাও সংহা  ক । ত্ারে  
কাউরক িনু্ধরূরপ গ্রহণ কর া না এিং সাহার্যকা ী িাবনও না। 
বকন্তু ত্ারে রক নয়, র্া া এমন সম্প্রোরয়  সারথ বমবলত্ হয় লর্ ত্ারে  সরঙ্গ লত্াম া চুবিিদ্ধ অথিা লত্ামারে  কারে এভারি 
আরস লর্, ত্ারে  অি  লত্ামারে  সারথ এিং ত্ারে  কওরম  সারথ রু্দ্ধ ক রত্ অবনচু্ছক। 
…” 
(কু আন, বনসা ৪:৮৯-৯০) 
. 
“আ  লত্াম া র্বে আল্লাহ  পরথ বনহত্ হও বকংিা মৃতু্যমুরখ পবত্ত্ হও, লত্াম া র্া বকেু সংগ্রহ কর  থারকা আল্লাহ  েমা ও 
করুণা লস সিবকেু  লচরয় উিম।” (কু আন, আবল ইম ান ৩:১৫৭) 
. 
“ আ  র্া া আল্লাহ   ারহ বনহত্ হয়, ত্ারে রক তু্বম মৃত্ মরন কর া না। ি ং ত্া া বনরজরে  প্রভু  বনকট জীবিত্ ও 
জীবিকাপ্রাপ্ত।” 
(কু আন,আবল ইম ান ৩:১৬৯) 
. 
প্রশ্নকত্বািণ লর্ আয়ারত্  িযাপার  প্রশ্ন তু্রলরেন, লসই আয়াত্(বনসা ৪:৮৯) প্রসরঙ্গ সাহািী ইিন আব্বাস( া) লথরক িবণবত্ আরে 
লর্, মোয় এমন বকেু ললাক বেল র্া া ইসলারম  কাবলমা পাঠ কর বেল।বকন্তু এ া মুসবলমরে  বিরুরদ্ধ মুশ্ব করে  সাহার্য 
ক ত্। {অথবাৎ এ া মেীনা ইসলামী  ারি শ্ত্রু  এরজন্ট বহসারি কাজ ক ত্} ত্ারে  বিশ্বাস বেল লর্ মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  
সাহািীিণ ত্ারে রক লকান িাধা প্রোন ক রিন না লকননা ত্া া প্রকারশ্য ইসলারম  কাবলমা পাঠ কর বেল। 
. 
এরে  িযাপার  কী ক া হরি, ত্া বনরয় সাহািীরে  মরধয মত্াবনকয হরয়বেল। াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ িযাপার  বন ি থাকরলন।অত্ঃপ  
আরলাচয আয়াত্(বনসা ৪:৮৯) নাবজল হল এিং ঐসি শ্ত্রু  চর   িযাপার  আল্লাহ  পে লথরক েয়সালা এরলা। 
[ত্ািা ী ৯/১০ এিং ইিন কাবস , বনসা ৪:৮৯ এ  ত্ােবস  দ্রষ্টিয] 
. 
প িত্বী আয়ারত্(বনসা ৪:৯০) এটাও পব ষ্কা  িুবেরয় লেয়া হল লর্ঃ এই েয়সালা ত্ারে  জনয নয় র্া া মুসবলমরে  সারথ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=267539690349085
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চুবিিদ্ধ লকান সম্প্রোরয়  বনকট র্ায় বকংিা র্া া মুসবলমরে  সারথ রু্দ্ধ ক রত্ ইচু্ছক নয়। ঐ আরেশ্ শুধু ত্ারে  িযাপার  
র্া া মুসবলমরে  মরধয শ্ত্রু  চ  বহসারি কাজ ক বেল। 
. 
লকাথায় শ্ত্রু  গুপ্তচর  প্রবত্ শ্াবি  বনরেবশ্ আ  লকাথায় সকল অমুসবলমরক হত্যা ক া!!! 

ি াির   মত্ই কু আরন  বিধানরক সমূ্পণব অপ্রাসবঙ্গকভারি ও বিকৃত্ভারি িযাখযা কর  আরলাচয প্রশ্নবট উত্থাপন ক া 
হরয়রে।আম া জাবন লর্ িত্বমারন পৃবথিী  সকল লসকুলা   ারিও শ্ত্রু  গুপ্তচর   বিরুরদ্ধ করঠা  শ্াবিমূলক িযািস্থা গ্রহণ ক া 
হয়।নাবিক-মুিমনারে  বকন্তু কখরনা এসরি  বিরুরদ্ধ প্রশ্ন তু্লরত্ লেখা র্ায় না।প্রকৃত্পরে,  ারি  েবত্সাধণকা ী শ্ত্রু  
গুপ্তচর   বিরুরদ্ধ লর্ শ্াবিমূলক িযািস্থা লনওয়া ে কা , এটা বনরয় প্রশ্ন তু্লিা  লকান সুরর্ািই কার া লনই। আ  একা রণই 
কু আরন  বিরুরদ্ধ প্রশ্ন তু্লিা  জনয এ  আয়াত্রক বিকৃত্ভারি উপস্থাপন ক া  প্ররয়াজন হরয়রে নাবিকরে । প কাল আ  
স্রষ্টা  বিচার  র্ারে  বিশ্বাস লনই, ত্ারে  কাে লথরক আ  কত্টুু্কু সত্যিাবেত্াই িা আম া আশ্া ক রত্ পাব ? 
. 
প্রশ্নকত্বারে  উরল্লবখত্ অপ  আয়াত্েয় আবল ইম ান ৩:১৫৭ ও আবল ইম ান ৩:১৬৯ এ শ্হীেিরণ  মর্বাো িণবণা ক া হরয়রে। 
আল্লাহ  পরথ লড়াই কর  মৃতু্যি ণকা ী িযবিিণ শ্হীে। আ  আল্লাহ  পরথ লর্ লড়াই হয় ত্া সিসমরয়ই নযায়সঙ্গত্ভারি 
হয়।একবট আয়ারত্ও “সকল অমুসবলমরে  হত্যা ক া”  বনরেবশ্ লনই। কু আরন বজহারে  লেয ও উরেযশ্য খুি পব ষ্কা ভারি 
িণবণা ক া আরে। বেত্না েূ  ক া ও আল্লাহ  বিধান প্রবত্ষ্ঠা ক া(সু া আনোল ৮:৩৯ দ্রষ্টিয) ও মুসবলমরে  জুলুম-বনর্বাত্ন 
লথরক  ো ক া(বনসা ৪:৭৫ দ্রষ্টিয)।কু আন কবস্মণকারলও সকল অমুসবলমরক হত্যা ক রত্ িরল না বকংিা লকান মানুরষ  
উপ  জুলুম ক রত্ িরল না। ি ং এ  বিপ ীত্ কথাই কু আরন পাওয়া র্ায় [করয়কবট নমুনা  জনয সু া মুমত্াবহনা ৬০:৮-৯, 
আনকািুত্ ২৯:৪৬, মাবয়োহ ৫:৮-৯, আনআম ৬:১৫১-১৫২ লেখা লর্রত্ পার ]।  
. 
হাবেরস িলা হরয়রে--- 
. 
 াসূলূল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, লর্ িযবি লকান কা ণ িযবত্ত্ মু’আবহে(ইসলামী  ারি চুবিিদ্ধ অমুসবলম) লকান িযবিরক হত্যা ক রি, 
আল্লাহ ত্া  জনয জান্নাত্ হা াম কর  লেরিন। 
[সুনান আিু োউে; বজহাে অধযায় ১৫, হাবেস ২৭৬০(সহীহ)] 
. 
মুত্া  রু্রদ্ধ  ওনা  সময়  াসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁ  িাবহনীরক বনরেবশ্ লেন : 
‘লত্াম া লকারনা না ীরক হত্যা ক রি না, অসহায় লকারনা বশ্শুরকও না; আ  না অেম িৃদ্ধরক। আ  লকারনা িাে উপড়ারি না, 
লকারনা লখজু  িাে িাবলরয় লেরি না। আ  লকারনা িৃহও ধ্বংস ক রি না।’ 
[মুসবলম : ১৭৩১] 
. 
"... আবম লত্ামারে  করয়কবট উপরেশ্ বেরয় লপ্র ণ ক বে : (রু্দ্ধরেরত্র) লত্াম া িাড়ািাবড় ক রি না, ভীরুত্া লেখারি না, 
(শ্ত্রুপরে ) কার া লচহা া বিকৃবত্ ঘটারি না, লকারনা বশ্শুরক হত্যা ক রি না, লকারনা বিজবা িাবলরয় লেরি না এিং লকারনা 
িৃেও উৎপাটন ক রি না।’' 
[মুসান্নাে আিেু   ার্র্াক : ৯৪৩০] 
. 
রু্রদ্ধ  ময়োরনও এভারি ইসলাম নযায়-ইনসারে  বনরেবশ্ বেরয়রে। লমারটও “সকল অমুসবলমরে  হত্যা ক া”  বনরেবশ্ লেয়বন। 
. 
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র্া া িলরত্ চায় ইসলাম “সকল অমুসবলমরক হত্যা ক া”  বনরেবশ্ লেয়, ত্া া এক মা াত্মক বনিুববদ্ধত্া  পব চয় লেয়। সকল 
অমুসবলমরক র্বে হত্যাই ক া হয়, ইসলারম  োওয়াত্ লেওয়া হরি কারক িা ইসলারম  বিিা  হরি বকভারি? 
. 
সি লশ্রষ প্রশ্নকত্বা নাবিক-মুিমনািৃরন্দ  উরেযরশ্য িলরত্ চাইঃ আপনা া এরহন ল োর ে উরল্লখ কর  {লসই সারথ অপ্রাসবঙ্গক 
ও বিকৃত্ িযাখযা কর } প্রশ্ন তু্রলরেন কী কর  ইসলাম সৃবষ্টকত্বা  বনরেববশ্ত্ ধমব হরত্ পার । আমা  প্রশ্নঃ আপনা া বক আরেৌ 
লকান সৃবষ্টকত্বায় বিশ্বাস কর ন? লর্ সৃবষ্টকত্বারক আপনা া বিশ্বাসই কর ন না, ত্খন বকভারি আপনা া "সৃবষ্টকত্বা  ধমব"  
িযাপার  আবিকরে  কারে প্রশ্ন কর ন? এটা বক কপটত্া নয়? আ  সৃবষ্টকত্বা  বনরেববশ্ত্ ধমব কী কম হওয়া উবচত্ িরল 
আপনা া মরন কর ন? আপনারে  বক লকান প্রিািনা আরে? আপনা া বক আসরলই স্রষ্টায় অবিশ্বাস কর ন, নাবক বনরজরে  
প্রিৃবি  অনুস ণ(িা উপাসনা) কর  বনরজরে  মনমত্ স্রষ্টা  কল্পনা কর ন? 
. 
"তু্বম বক ত্ারক লেরখা না, লর্ ত্া  প্রিৃবিরক উপাসযরূরপ গ্রহণ কর ? ত্িুও বক তু্বম ত্া  বর্ম্মাো  হরি?" 
(কু আন, েু কান ২৫:৪৩) 
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৬৩ 
ত্াকবে  আরি লথরক বনধবাব ত্ হরল মানুরষ  বিচা  হরি লকন? র্ারে  কারে 
ইসলারম  োওয়াহ লপৌঁরেবন ত্ারে  কী হরি? 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

নাবিক প্রশ্ন: মানুষ জান্নারত্ র্ারি নাবক জাহান্নারম র্ারি—ত্া লত্া আরি লথরকই ত্াকবের  ললখা। আ  এ  িযবত্িমও ঘটরি না। 
আল্লাহ  হুকুম োড়া নাবক লকারনা িারে  পাত্াও পরড় না; পৃবথিী  সি অপ াধ লত্া ত্াহরল আল্লাহ  হুকুরমই হয়। অমুসবলম া 
অমুসবলম পব িার  জমগ্রহণ কর  আ  মুসবলম া মুসবলম পব িার  জমগ্রহণ কর । লকউ র্বে বহনু্দ িা নাবিক হওয়া  জনয 
জাহান্নারম র্ায়—এটা লত্া লসই িযবি  লোষ না। এটা সৃবষ্টকত্বা ই লোষ। 

 

উি : আ বি ‘ত্াকবে ’(تقدير) শ্ব্দবট ‘কে ’(قدر) শ্রব্দ  সারথ সম্পবকবত্। শ্াবব্দকভারি ‘কে ’ এ  অথব – পব মাপ, পব মাণ, 
মর্বাো, শ্বি। আ  ‘ত্াকবে ’ এ  অথব – পব মাপ ক া, বনধবা ণ ক া, সীমা বনণবয় ক া ইত্যাবে। 25 

ত্াকবে  হরচ্ছ, সিবজ্ঞানী বহসারি আল্লাহ ত্া’আলা  পূিব জ্ঞান ও বহকমরত্  োবি অনুর্ায়ী সমগ্র সৃবষ্টজিরত্  জনয সি বকেু 
বনধবা ণ। 26 

আল-কু আন আমারে রক জানারচ্ছ লর্, মহান আল্লাহ অত্ীত্, িত্বমান, ভবিষযত্ সি বকেু  িযাপার  জারনন। িলা হরয়রে –  

 

“নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডরল  লিাপন  হসয আল্লাহ  কারেই  রয়রে।...” 27 

“তু্বম বক জারনা না লর্, আকাশ্সমূহ ও পৃবথিীরত্ র্া বকেু আরে ত্া সম্পরকব আল্লাহ জারনন? এসি বিষয় একবট বকত্ারি সং বেত্ 
আরে। বনিয়ই এটা আল্লাহ  পরে অবত্ সহজ।” 28 

“অেৃশ্য জিরত্  চাবিকাবঠ ত্াাঁ ই বনকট  রয়রে; বত্বন োড়া আ  লকউাঁই ত্া জ্ঞাত্ নয়। পৃবথিীরত্ ও সমুরদ্র  সি বকেুই বত্বন 
অিিত্ আরেন, ত্াাঁ  অিিবত্ িযত্ীত্ িৃে হরত্ একবট পাত্াও ের  পরড় না এিং ভূ-পৃরষ্ঠ  অন্ধকার   মরধয একবট োনাও পবত্ত্ 
হয় না, এমবনভারি লকারনা স স ও বন স িস্তুও পবত্ত্ হয় না; সমি বকেুই সুস্পষ্ট বকত্ারি বলবপিদ্ধ  রয়রে। ” 29 

“এগুরলা অেৃরশ্য  খি , র্া ওহী  মাধযরম আবম লত্ামা  [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] কারে লপ্র ণ কব । তু্বম ত্ারে  কারে বেরল না, র্খন 
ত্া া ষড়র্য কর  বনরজরে  বসদ্ধাি বস্থ  কর  লেরলবেরলা।” 30  

                                            
25 ইিনু োব স, মু’জামু মাকাবয়বসল লুিাহ ৫/৫৬; 
‘কু আন-সুন্নাহ  আরলারক ইসলামী আকীো’ – খন্দকা  আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী ( ); পৃষ্ঠা ৩৩৯ 
26 ‘আহরল সুন্নাত্ ওয়াল জামা’আরত্  আকীো’ – শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( ), পৃষ্ঠা ৮২ (islamhouse); িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
http://bit.ly/2jsTGEP অথিা https://goo.gl/aBwSFN 
27 আল-কু আন, সু া আন-নাহল ১৬:৭৭ 
28 আল-কু আন, সু া হাজ ২২:৭০  
29 আল-কু আন, সু া আন‘আম ৬:৫৯ 
30 আল-কু আন, সু া ইউসুে ১২:১০২ 

http://bit.ly/2jsTGEP
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“বত্বনই লসই সিা, বর্বন আকাশ্সমূহ ও পৃবথিীরক সৃবষ্ট কর রেন র্রথাবচত্। লর্বেন বত্বন িলরিন, ‘হরয় র্াও!’ ত্খন হরয় র্ারি। 
ত্াাঁ  কথা সত্য। লর্বেন বশ্ঙ্গায় েুাঁৎকা  ক া হরি, লসবেন আবধপত্য হরি ত্াাঁ ই। বত্বন অেৃশ্য বিষরয় এিং প্রত্যে বিষরয় জ্ঞাত্। 
বত্বনই প্রজ্ঞাময়, সিবজ্ঞ। ” 31 

“বনিয়ই আল্লাহ  কারেই বকয়ামরত্  জ্ঞান  রয়রে। বত্বনই িৃবষ্ট িষবণ কর ন এিং িভবাশ্রয় র্া থারক, বত্বন ত্া জারনন। লকউ 
জারন না, আিামীকাল লস কী উপাজবন ক রি এিং লকউ জারন না, লকান লেরশ্ লস মৃতু্যি ণ ক রি। আল্লাহ সিবজ্ঞ, সিববিষরয় 
সমযক জ্ঞাত্।” 32  

“বত্বন েৃশ্য ও অেৃরশ্য  জ্ঞানী, প ািাি, প্রজ্ঞাময়।” 33 

 

পৃবথিী  সি অপ াধ বক আল্লাহ  হুকুরমই হয়? 

হুকুম মারন বনরেবশ্। আল্লাহ ত্া’আলা কখরনাই অপ াধ িা খা াপ কারজ  বনরেবশ্ লেন না। আল্লাহ িরলন— 

 

“... আল্লাহ মন্দ কারজ  আরেশ্ লেন না। লত্াম া এমন কথা আল্লাহ  প্রবত্ লকন আর াপ ক , র্া লত্াম া জারনা না? ”  34 

 

আল্লাহ ত্া’আলা সমি বকেু  সৃবষ্টকত্বা। পাপ বকংিা পূণয – মানুরষ  সকল কমবও আল্লাহ  সৃবষ্ট। পৃবথিীরত্ র্া ঘরট এিং মানুষ 
র্া কর  – এগুরলা  সিগুরলাই আল্লাহ  অনুমবত্িরম িা ইচ্ছায় হয়।  

আল্লাহ ত্া’আলা  ইচ্ছা ২ প্রকার  । 
35 র্থাঃ 

১। কাউবনয়যাহ 

২। শ্া ইয়যাহ 

 

১। কাউবনয়যাহঃ  

এ ধ রণ  ইচ্ছা ো া আল্লাহ ত্া’আলা  ইচ্ছাকৃত্ বজবনসবট সম্পন্ন হয়। ত্রি বজবনসবট আল্লাহ ত্া’আলা  কারে পেন্দনীয় হওয়া 
জরু ী নয়। আ  এটা ো াই ‘মাবশ্য়াত্’ িা ইচ্ছা লিাোরনা হয়। লর্মনঃ আল্লাহ ত্া’আলা িরলনঃ  

 

“...আ  আল্লাহ র্বে ইচ্ছা ক রত্ন, ত্াহরল ত্া া প স্প  লড়াই ক রত্া না। বকন্তু আল্লাহ ত্াই কর ন, র্া বত্বন ইচ্ছা কর ন।”  
36 

২। শ্া ইয়যাহঃ 

                                            
31 আল-কু আন, সু া আন‘আম ৬:৭৩ 
32 আল-কু আন, সু া লুকমান ৩১:৩৪ 
33 আল-কু আন, সু া ত্ািািুন ৬৪:১৮ 
34 আল-কু আন, সু া আ’ াে ৭:২৮ 
35 ‘আহরল সুন্নাত্ ওয়াল জামা’আরত্  আকীো’ – শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( ), পৃষ্ঠা ২০-২২ (islamhouse) 
36 আল-কু আন, সু া িাকা াহ ২:২৫৩ 
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এ ধ রণ  ইচ্ছা ো া আল্লাহ ত্া’আলা  ইচ্ছাকৃত্ বজবনসবট সম্পন্ন হওয়া অপব হার্ব নয়। ত্রি এ লেরত্র ইচ্ছাকৃত্ বজবনস িা 
বিষয়বট ত্াাঁ  পেন্দনীয়। লর্মনঃ আল্লাহ ত্া’আলা িরলনঃ  

 

“আ  আল্লাহ লত্ামারে রক েমা কর  বেরত্ চান।... ”  37 

 

উোহ ণঃ  
আিু িক ( া.) এ  ঈমান আনা – এই ঘটনাবট একই সারথ আল্লাহ  কাউবনয়যাহ ও শ্া ইয়যাহ ইচ্ছা  উোহ ণ। এবট 
কাউবনয়যাহ ইচ্ছা এই জনয লর্ঃ এবট সংঘবটত্ হরয়বেল। শ্া ইয়যাহ ইচ্ছা এই জনয লর্ঃ এবট আল্লাহ  পেন্দনীয় বেল। 
আিা  বে আউরন  কুে ী – এবট শুধুমাত্র আল্লাহ  কাউবনয়যাহ ইচ্ছা  উোহ ণ। এবট কাউবনয়যাহ ইচ্ছা এই কা রণ লর্ঃ এবট 
সংঘবটত্ হরয়বেল। বকন্তু এবট শ্া ইয়যাহ ইচ্ছা নয় লকননা এ  লপেরন আল্লাহ  লকান অনুরমােন িা সন্তুবষ্ট বেল না। আল্লাহ 
মুসা(আ.)রক ত্া  বনকট ঈমারন  োওয়াত্ বেরয় লপ্র ণ কর বেরলন। 38 
 
আল্লাহ মানুষরক বনরেবশ্ বেরয়রেন র্াকাত্ আোয় ক া , বত্বন মানুষরক চুব  ক রত্ বনরষধ কর রেন। এ বনরেবশ্গুরলা পালন 
ক া আল্লাহ  বনকট পেন্দনীয়। মানুষরক স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি লেওয়া হরয়রে র্া ো া লস এ আরেশ্গুরলা মানরত্ও পার  আিা  
ভঙ্গও ক রত্ পার । মানুষ র্বে বনজ ইচ্ছাশ্বি ো া র্াকাত্ আোয় না কর  বকংিা চুব  কর , ত্াহরল আল্লাহ ত্া’আলা ত্ারক 
লজা  কর  র্াকাত্ আোয় ক রত্ িাধয কর ন না বকংিা চুব  ক া আটরক লেন না। র্বেও আল্লাহ  এ েমত্া আরে। মানুষ র্বে 
র্াকাত্ আোয় না কর  বকংিা র্বে চুব  কর , ত্াহরল আল্লাহ ত্া’আলা ত্া হরত্ লেন। বকন্তু এসি িযাপার  আল্লাহ ত্া’আলা  
সন্তুবষ্ট লনই।  
 
লর্রহতু্ মানুরষ  সকল কমব আল্লাহ  সৃবষ্ট কারজই পূরণয  সারথ সারথ পাপও আল্লাহ  ইচ্ছািরম হয়। ত্রি ত্া লকিলমাত্র এ 
অরথব লর্ আল্লাহ এগুরলারক(পাপ) বনধবাব ত্ কর রেন; এ অরথব নয় লর্ আল্লাহ এগুরলা অনুরমােন কর ন িা আরেশ্ লেন। 
পৃবথিীরত্ র্ত্ খা াপ কাজ িা অপ াধ সংঘবটত্ হয়, এগুরলা  উপ  আল্লাহ ত্া’আলা  লকারনা সন্তুবষ্ট লনই। আল্লাহ এগুরলা ঘৃণা 
কর ন, অপেন্দ কর ন এিং এগুরলা লথরক বি ত্ হিা  আরেশ্ লেন। 39 

 

পৃবথিীরত্ র্ত্ অপ াধ সংঘবটত্ হয়, এগুরলা  উপ  আল্লাহ  সন্তুবষ্ট না থাকা সরত্ত্বও লকন আল্লাহ এগুরলা সংঘবটত্ হরত্ লেন 
এ  উির  িলা লর্রত্ পার  – কুে  র্বে না থাকত্, ত্াহরল মু’বমন ও কাবে  আলাো ক া লর্ত্ না ি ং সিাই মু’বমন হত্। 40 
একইভারি, পাপ র্বে না থাকরত্া, ত্াহরল পূণয িরল বকেু থাকরত্া না, সৎকমব ও মহরত্ত্ব ও লকারনা মারন থাকরত্া না। র্বে 
অশুভ শ্বি না থাকরত্া, ত্াহরল শুভ ও কলযাণক  বজবনরস  লকারনা মূলয থাকরত্া না। অন্ধকা  আরে িরলই আরলা  গুরুত্ব 
আরে। পৃবথিীরত্ বনষু্ঠ ত্া িা নৃশ্ংসত্া না থাকরল মানিত্া ও লকারনা আলাো অবিত্ব িা অথব থাকরত্া না। কারজই পৃবথিীরত্ 
অনযায়, পাপ ইত্যাবে  অবিত্ত্বও আল্লাহ  সৃবষ্ট  অসামানয বহকমরত্  পব চায়ক।  
এ িযাপার  একবট কবিত্া খুিই প্রাসবঙ্গক – 

                                            
37 আল-কু আন, সু া বনসা ৪:২৭ 
38 ‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page 27-29; িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
https://islamhouse.com/en/books/373557/ 
39 ‘শ্া হ আবকো আত্ ত্বহাওয়ী’ – ইিন আবিল ইি হানােী( ); পৃষ্ঠা ৩৮(ইংর বজ অনুিাে) 
40 ‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page 32 



 

244 

 
“আরলা িরল, “অন্ধকা  তু্ই িড় কারলা,” 
অন্ধকা  িরল, “ভাই ত্াই তু্বম আরলা।” ” 
 
মানুরষ  কমব ত্া  পব ণবত্  কা ণ 

কু আন ও সুন্নাহ ো া এবট সািযি হরয়রে লর্ – মানুষ লর্ কমব ক রি বঠক লস অনুর্ায়ী প্রবত্োন পারি। মানুরষ  প্রবত্োন 
বনধবাব ত্ হরি ত্া  করমব  বভবিরত্। 

 

“বনিয়ই আবম [আল্লাহ] মানুষরক শ্রমবনভব রূরপ সৃবষ্ট কর বে।”  41 

“লসখারন প্ররত্যরক র্াচাই কর  বনরত্ পা রি র্া বকেু লস ইবত্পূরিব কর বেল এিং আল্লাহ  প্রবত্ প্রত্যািত্বন ক রি বর্বন ত্ারে  
প্রকৃত্ মাবলক, আ  ত্ারে  কাে লথরক েূর  লর্রত্ থাকরি র্া া বমথযা িলত্।”  42 
“আ  র্ত্ ললাকই লহাক না লকন, র্খন সময় হরি, লত্ামা  প্রভু ত্ারে  সকরল ই আমরল  প্রবত্োন পুর াপুব  োন ক রিন। 
বনিয়ই বত্বন ত্ারে  র্ািত্ীয় কার্বকলারপ  খি   ারখন।... 

“আ  নধর্বযধা ণ ক , বনিয়ই আল্লাহ পূণযিানরে  প্রবত্োন বিনষ্ট কর ন না।”  43 

“আজরক  বেরন [রশ্ষ বিচার   বেন] কা ও প্রবত্ জুলুম ক া হরি না এিং লত্াম া র্া ক রি লকিল ত্া ই প্রবত্োন পারি।”  
44 
“লর্ মন্দ কমব কর , লস লকিল ত্া  অনুরূপ প্রবত্েল পারি, আ  লর্, পুরুষ অথিা না ী মুবমন অিস্থায় সৎকমব কর  ত্া াই 
জান্নারত্ প্ররিশ্ ক রি। লসখারন ত্ারে রক লিবহসাি ব বর্ক লেয়া হরি।”  45 
 
 আল কু আন আমারে  জানারচ্ছ লর্ – মানুষ ত্া  সৎকারজ  জনয পু ষ্কা  পারি। মানুষ েুবনয়ারত্ লর্ কমব কর , প কারল ত্া  
প্রবত্েলস্বরূপ জান্নাত্ লাভ ক রি। 
 
“ ত্ারে ই জনয প্রবত্োন হরলা ত্ারে  পালনকত্বা  েমা ও জান্নাত্, র্া  ত্লরেরশ্ প্রিাবহত্ হরচ্ছ প্রস্রিণ লর্খারন ত্া া থাকরি 
অনিকাল। র্া া আমল কর  ত্ারে  জনয কত্ইনা চমৎকা  প্রবত্োন।”  46 
“ আ  পুরুষ বকংিা না ী  মধয লথরক লর্ সৎকাজ ক রি এমত্ািস্থায় লর্, লস মু’বমন(বিশ্বাসী), ত্াহরল ত্া া জান্নারত্ প্ররিশ্ 
ক রি এিং ত্ারে  প্রবত্ লখজু  বিবচ  আি ণ পব মাণ জুলুমও ক া হরি না।”  47 
“লত্ামারে  কারে র্া আরে ত্া বনঃরশ্ষ হরয় র্ারি এিং আল্লাহ  কারে র্া আরে, কখনও ত্া লশ্ষ হরি না। র্া া নধর্ব ধর , 
আবম ত্ারে রক প্রাপয প্রবত্োন লেি ত্ারে  উিম করমব  প্রবত্োনস্বরূপ র্া ত্া া ক ত্। লর্ সৎকমব সম্পােন কর  এিং লর্  

                                            
41 আল-কু আন, সু া িালাে ৯০:৪ 
42 আল-কু আন, সু া ইউনুস ১০:৩০ 
43 আল-কু আন, সু া হুে ১১: ১১১, ১১৫ 
44 আল-কু আন, সু া ইয়াবসন ৩৬:৫৪ 
45 আল-কু আন, সু া মু’বমন(িাবে ) ৪০:৪০ 
46 আল-কু আন, সু া আবল ইম ান ৩:১৩৬ 
47 আল-কু আন, সু া বনসা ৪:১২৪ 
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ঈমানো — লস পুরুষ লহাক বকংিা না ী লহাক আবম ত্ারক পবিত্র জীিন োন ক ি এিং প্রবত্োরন ত্ারে রক ত্ারে  উিম 
কারজ  কা রণ প্রাপয পু ষ্কা  লেি র্া ত্া া ক ত্।”  48 
 “লর্ কষ্ট স্বীকা  কর , লস লত্া বনরজ  জরনযই কষ্ট স্বীকা  কর । বনিয়ই আল্লাহ বিশ্বিাসী  উপ  প্রাচুর্বশ্ীল। আ  র্া া বিশ্বাস 
স্থাপন কর  ও সৎকমব কর , আবম অিশ্যই ত্ারে  মন্দ কাজগুরলা বমবটরয় লেি এিং ত্ারে রক করমব  উৎকৃষ্টত্  প্রবত্োন 
লেি।”  49 
“ বনিয়ই র্া া িরল, আমারে  প্রভু আল্লাহ অত্ঃপ  অবিচল থারক, ত্ারে  লকান ভয় লনই এিং ত্া া বচবিত্ হরি না। ত্া াই 
জান্নারত্  অবধকা ী। ত্া া লসখারন বচ কাল থাকরি। ত্া া লর্ কমব ক ত্, এটা ত্া ই প্রবত্েল। ”  50 

“ এটা লত্ামারে  প্রবত্োন। লত্ামারে  প্ররচষ্টা স্বীকৃবত্ লাভ কর রে।”  51 

 

পোির , মানুষ ত্া  করমব  জনযই প কারল শ্াবি  সমু্মখীন হরি। 

 

“িস্তুত্ঃ র্া া বমথযা লজরনরে আমা  আয়াত্সমূরক এিং আবখ ারত্  সাোত্রক, ত্ারে  র্ািত্ীয় কাজকমব ধ্বংস হরয় লিরে। 
লত্মন িেলাই লস পারি লর্মন আমল ক ত্।” 52 
 “ পাবথবি জীিরন সামানযই লাভ, অত্ঃপ  আমা  বনকট প্রত্যািত্বন ক রত্ হরি। ত্খন আবম ত্ারে রক আস্বােন ক াি কবঠন 
আর্াি-ত্ারে ই কৃত্ কুে ী  িেলারত্।” 53 
“ লর্বেন আবম পিবত্সমূহরক পব চালনা ক ি এিং তু্বম পৃবথিীরক লেখরি একবট উমু্মি প্রাি  এিং আবম মানুষরক একবত্রত্ 
ক ি অত্ঃপ  ত্ারে  কাউরক োড়ি না। ত্া া লত্ামা  প্রভু  [আল্লাহ] সামরন লপশ্ হরি সাব িদ্ধ ভারি এিং িলা হরিঃ 
লত্াম া আমা  কারে এরস লিে; লর্মন লত্ামারে রক প্রথম িা  সৃবষ্ট কর বেলাম। না, লত্াম া লত্া িলরত্ লর্, আবম লত্ামারে  
জরনয লকান প্রবত্শ্রুত্ সময় বনবেবষ্ট ক ি না। আ  আমলনামা সামরন  াখা হরি। ত্ারত্ র্া আরে; ত্া  কা রণ তু্বম 
অপ াধীরে রক ভীত্-সযি লেখরি। ত্া া িলরিঃ “হায় আেরসাস, এ লকমন আমলনামা। এ লর্ লোট িড় লকান বকেুই িাে 
লেয়বন-সিই এরত্  রয়রে!” ত্া া ত্ারে  কৃত্কমবরক সামরন উপবস্থত্ পারি। লত্ামা  প্রভু কা ও প্রবত্ জুলুম ক রিন না।”  54 

“লহ অপ াধী া! আজ লত্াম া আলাো হরয় র্াও। লহ আেম সিান! আবম বক লত্ামারে রক িরল  াবখবন লর্, শ্য়ত্ারন  োসত্ব 
কর া না, লস লত্ামারে  প্রকাশ্য শ্ত্রু? এিং আমা  োসত্ব ক । এটাই স ল পথ। শ্য়ত্ান লত্ামারে  অরনক েলরক পথভ্রষ্ট 
কর রে। ত্িুও বক লত্াম া লিারোবন? এই লস জাহান্নাম, র্া  ওয়াো লত্ামারে রক লেয়া হরত্া। লত্ামারে  কুের   কা রণ আজ 
এরত্ প্ররিশ্ ক ।” 55 

 

ত্ারে  কমবই ত্ারে  বজম্মাো । এিং এই কমব আল্লাহ  ইচ্ছা ও অনুমবত্িরম হরয় থারক। এই আয়াত্ ও হাবেসগুরলারত্ পুর া 
িযাপা বট খুি সুন্দ ভারি িযাখযা ক া হরয়রে--- 

 

                                            
48 আল-কু আন, সু া নাহল ১৬:৯৬-৯৭ 
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“এখন মুশ্ব ক া িলরি, ‘র্বে আল্লাহ ইচ্ছা ক রত্ন, ত্রি না আম া বশ্ ক ক ত্াম, না আমারে  িাপ-োো া আ  না আম া 
লকারনা িস্তুরক হা াম ক ত্াম।’ এমবনভারি ত্ারে  পূিবিত্বী া বমথযার াপ কর রে, পব রশ্রষ ত্া া আমা  শ্াবি আস্বােন কর রে। 
িরলা, লত্ামারে  কারে বক লকারনা জ্ঞান আরে, র্া আমারক লেখারত্ পার া? লত্াম া লর্-সরি  লপেরন চলরো, ত্া ধা ণা-অনুমান 
োড়া বকেু না। লত্াম া শুধু অনুমান কর ই কথা িরলা। িরল োও: অত্এি, পব পূণব রু্বি আল্লাহ ই। বত্বন ইচ্ছা ক রল লত্ামারে  
সিাইরক পথপ্রেশ্বন ক রত্ন।”  56 

আলী ( া.) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, একবেন  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) একখণ্ড কাঠ হারত্ বনরয় উপবিষ্ট বেরলন। বত্বন ত্া ো া র্মীরন 
লটাকা বেবচ্ছরলন। এ প  বত্বন ত্া  মাথা উঠারলন। ত্খন বত্বন িলরলনঃ লত্ামারে  মরধয এমন লকউ লনই র্া  জান্নাত্ ও 
জাহান্নারম  বঠকানা পব জ্ঞাত্ (বনণবীত্) নয়। ত্াাঁ া িলরলন, ইয়া  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)! ত্াহরল আম া কাজ-কমব লেরড় বক ভ সা কর  
িরস থাকি না? বত্বন িলরলন, না, ি ং আমল ক রত্ থারকা। র্ারক লর্ জনয সৃবষ্ট ক া হরয়রে ত্াই ত্া  জনয সহজ ক া হরয়রে। 

এ প  বত্বন বত্লওয়াত্ ক রলনঃ “সুত্ াং লকউ োন ক রল, মুিাবক হরল এিং র্া উিম ত্া গ্রহণ ক রল, আবম ত্া  জনয সুিম 
কর  লেি সহজ পথ। এিং লকউ কাপবণয ক রল ও বনরজরক স্বয়ংসমূ্পণব মরন ক রল, এিং র্া উিম ত্া িজবন ক রল, ত্া  জনয 
আবম সুিম কর  লেরিা করঠা  পব ণারম  পথ।” (সূ া লাইল ৯২:৫-১০) 57 

আনাস বিন মাবলক( া.) লথরক িবণবত্; একজন িযবি িলল, “লহ আল্লাহ   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص), আবম বক আমা  উট লিাঁরধ আল্লাহ  উপ  
ভ সা ক ি, নাবক আবম ওটারক না লিাঁরধ লেরড় ল রখই আল্লাহ  উপ  ভ সা ক ি?” বত্বন [ াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)] িলরলন, "ওটারক িাাঁরধা 
এিং [এ প  আল্লাহ  উপ ] ভ সা ক ।” 58 

 

কারজই— “আল্লাহ না চাইরল লত্া পাপ কাজ ক ত্াম না, ত্াকবের  আরে িরলই পাপকাজ কর বে”—এই জাত্ীয় কথা িলা  
লকারনা মারন লনই। কা ণ এরূপ কথা িলা  অথব হরচ্ছ—িারয়রি  জ্ঞান থাকা  োবি ক া। “ত্াকবের  পাপ ক া  কথা আরে”—
এটা লত্া লকউ আমারে  িরল লেয়বন। এই জ্ঞান লত্া আমারে  কার া লনই। কারজই এধ রন  কথা িলা  অথব হরচ্ছ, আন্দারজ  
অনুস ণ ক া এিং ইচ্ছাকৃত্ভারি পাপকারজ বলপ্ত হওয়া। 

 

মানুরষ  বক আরেৌ লকারনা ইচ্ছাশ্বি আরে, নাবক ত্ারক িাধয ক া হরচ্ছ? আল্লাহ বক কাউরক লজা  কর  
জাহান্নারম পাঠারিন?   

লক জান্নারত্ র্ারি আ  লক জাহান্নারম র্ারি এটা আল্লাহ ত্া‘আলা স্বাভাবিকভারিই আরি লথরক জারনন। ত্রি এ  মারন এই নয় 
লর্, আল্লাহ্ লজা  কর  কাউরক জাহান্নারম  পাঠান। 

কু আন ও হাবেরস িলা হরয়রে— 

 

“…আল্লাহ এমন নন লর্, লত্ামারে  ঈমান নষ্ট কর  লেরিন। বনিয়ই মানুরষ  প্রবত্ আল্লাহ অত্যি লেহশ্ীল, করুণাময়।”  59 

                                            
56 আল-কু আন, সু া আন‘আম ৬:১৪৮-১৪৯ 
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“বত্বনই (আল্লাহ) প্রথমিা  অবিত্ব োন কর ন এিং পুন ায় জীবিত্ কর ন। বত্বন েমাশ্ীল, লপ্রমময়; মহান আ রশ্  অবধকা ী।”  
60  

“উমা  ইিনুল খািাি ( া.) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, একিা  নিী (ملسو هيلع هللا ىلص)-এ  বনকট বকেুসংখযক িবন্দ আরস। িবন্দরে  মরধয 
একজন মবহলা বেরলা। ত্া  িন েুরধ পূণব বেল। লস িবন্দরে  মরধয লকারনা বশ্শু লপরল ত্ারক ধর  লকারল বনরত্া এিং েুধ পান 
ক ারত্া। নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) আমারে  িলরলন, “লত্াম া বক মরন কর া, এ মবহলা ত্া  সিানরক আগুরন লেরল বেরত্ পার ?” আম া 
িললাম, “না। লেলা  েমত্া  াখরলও লস কখরনা লেলরি না।” ত্া প  বত্বন িলরলন, “এ মবহলাবট ত্া  সিারন  উপ  র্ত্টুকু 
েয়ালু, আল্লাহ ত্াাঁ  িান্দা  প্রবত্ এ  লচরয়ও লিবশ্ েয়ালু।”  61  

“আিু হু ায় া ( া.) লথরক িবণবত্ আরে লর্,  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “লর্ িযবি লনক কারজ  ইচ্ছা কর  অথচ এখনও ত্া সস্পােন 
কর বন, ত্া  জনয একবট সাওয়াি ললখা হয়। আ  লর্ ইচ্ছা ক া  প  কার্ব সস্পােন কর , ত্রি ত্া  লেরত্র েশ্ লথরক সাত্শ্’ 
গুণ পর্বি সাওয়াি ললখা হয়। পোির  লর্ লকারনা মন্দ কারজ  ইচ্ছা কর  আ  ত্া না কর , ত্রি লকারনা গুনাহ ললখা হয় না; 
আ  ত্া ক রল (একবট) গুনাহ ললখা হয় ।”  62 

শ্াইখুল ইসলাম ইমাম ইিন ত্াইবময়া( ) মানুরষ  করমব  ভূবমকা সম্পরকব িরলরেনঃ মানুষ প্রকৃত্ই কমব কর , এিং আল্লাহ ত্ারে  
করমব  স্রষ্টা। লকারনা িযবি মু’বমন অথিা কাবে  হরত্ পার , পূনযিান বকংিা পাপী হরত্ পার , সলাত্ আোয় ও বসয়াম পালন 
ক রত্ পার  –মানুরষ  ত্া  করমব  উপ  বনয়যণ  রয়রে এিং ত্া  বনজস্ব ইচ্ছাশ্বি  রয়রে।  এিং আল্লাহ ত্া  এ বনয়যণ ও 
ইচ্ছাশ্বি  স্রষ্টা। লর্রূপ আল্লাহ িরলরেন—“[এটা] ত্া  জরনয, লর্ লত্ামারে  মরধয স ল পরথ চলরত্ চায়।  

লত্াম া ইচ্ছা ক রি না, র্বে জিত্সমূরহ  প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা না কর ন।” (সু া ত্াকওবয়  ৮১:২৮-২৯) 63 

 

এ প্রসরঙ্গ শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( ) িরলরেনঃ “...মানুরষ  স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি আরে লর্মন মানুরষ  খাওয়া ও 
পান ক া  েমত্া আরে। লর্মনঃ েজর   সলারত্  সময় মানুষ (ওরু্ ক রত্) পাবন  বেরক র্ায় বনজ ইচ্ছায়, র্খন ঘুম আরস, 
ত্খন মানুষ বিোনায় র্ায় বনজ ইচ্ছায়। ...এভারি প্রবত্বট করমব  িযাপার ই মানুরষ  বনজস্ব ইচ্ছাশ্বি আরে। র্বে ত্া না হত্, 
ত্াহরল পাপীরক শ্াবি লেয়া অনযার্য হত্। মানুষরক এমন বকেু  জনয বকভারি শ্াবি লেয়া লর্রত্ পার  র্া  উপ  ত্া  লকারনা 
বনয়যণ লনই? র্বে ত্া না হত্, ত্াহরল বকভারি পূণযিানরক পু ষ্কা  লেয়া লর্রত্ পার , লর্খারন ঐ করমব  উপ  ত্া  লকারনা বনয়যণ 
বেল না? ...কারজই মানুরষ  স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি আরে ত্রি লস আল্লাহ  বনধবা ণকৃত্ ত্াকবের   িাইর  লকারনা কাজ কর  না কা ণ 
ত্া  করমব  উপ  আল্লাহ  বনয়যণ  রয়রে। বকন্তু আল্লাহ মানুষরক িাধয কর ন না। মানুরষ  স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি আরে এিং এ 
অনুর্ায়ী মানুষ কাজ কর । 

 র্বে বনরজ  ইচ্ছা  িাইর  মানুষ লকারনা কাজ কর  লেরল, ত্রি এ জনয ত্ারক োয়ী ক া হয় না। আল্লাহ গুহািাসীরে (আসহারি 
কাহে) িযাপার  িরলরেনঃ  “তু্বম মরন ক রি ত্া া জাগ্রত্, অথচ ত্া া বনবদ্রত্। আবম [আল্লাহ] ত্ারে রক পাশ্বব পব িত্বন ক াই 
িান বেরক ও িাম বেরক। ...” (সু া কাহে ১৮:১৮) 

                                            
60 আল-কু আন, সু া িুরুজ ৮৫:১৩-১৫ 
61 সহীহ িুখাব , হাবেসঃ ৫৯৯৯; সহীহ মুসবলম, হাবেসঃ ২৭৫৪ 
62 সহীহ মুসবলম, খণ্ড ১, হাবেস ২৩৬ 
63 আল ওয়াবসবত্বয়া মা’আ শ্া হ হা  াস, পৃষ্ঠা ৬৫;  

“Is man’s fate pre-destined or does he have freedom of will?” (islamqa) 

https://islamqa.info/en/20806 
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এখারন ত্ারে  পাশ্বব পব িত্বন ক া  কমববট আল্লাহ  বেরক নযি ক া হরয়রে কা ণ ত্া া বেল ঘুমি এিং ত্ারে  বনরজরে  উপ  
লকারনা বনয়যণ বেল না। আল্লাহ   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “র্বে লকউ ভুলিরম খায় ও পান কর  ত্রি লস লর্ন ত্া  বসয়াম(র াজা) 
পূণব কর  লনয়, লকননা আল্লাহ ত্া আলাই ত্ারক এ পানাহা ‘কব রয়রেন।”িুখা ী]  : ১৯৩৩; মুসবলম : ১১৫৫[ এখারন খাওয়া ও 
পান ক া  কমবগুরলা আল্লাহ  বেরক নযি ক া হরয়রে কা ণ মানুষ ল াজা অিস্থায় ভুলিশ্ত্ এ কাজগুরলা কর  লেরল। লস বনরজ 
লথরক লখরয় িা পান কর  বনরজ  ল াজা নষ্ট ক িা  বসদ্ধাি লনয়বন।” 64 

 

ইসলামবির াধী া অবভরর্াি ক রত্ চায় লর্ – ইসলাম িরল মানুরষ  করমব  লকারনা ভূবমকা লনই ি ং শুধুমাত্র পূিববনধবা রন  জনযই 
মানুষ জান্নাত্ লাভ কর  িা জাহান্নারম র্ায়। ত্ারে  মরত্ সি বকেু পূিব বনধবা ণ অনুর্ায়ী সংঘবটত্ হয়, এরত্ মানুরষ  িযবিিত্ 
লকারনা স্বাধীনত্া লনই। প্রচণ্ড িাত্ারস কার া োে লথরক বনরচ পরড় র্াওয়া আ  বসাঁবড় লিরয় লস্বচ্ছায় বনরচ লনরম আসা একই কথা। 
অথচ এগুরলা বেল একবট িাবত্ল বেকবা(heretic) ‘জািাব য়াহ’লে  আবকো। 65 মুসবলম আবলমিণ এরূপ ভ্রাি বিশ্বাস খণ্ডন কর  
কলম ধর রেন। লর্ ধ রণ  বিশ্বাস ইসলারম লনই এিং লর্ বিশ্বাসরক খণ্ডন কর  মুসবলম আবলমিণ কলম ধর রেন, লসই বিশ্বাস 
ইসলারম  উপ  চাবপরয় বেরয় বমথযা অবভরর্াি তু্রল র্া া ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ ক রত্ চায়, ত্ারে  উরেযশ্য অিশ্যই সৎ নয়।  

 

পাবথবি জীিন মানুরষ  জনয প ীো 

আল্লাহ মানুষরক সৃবষ্ট কর  স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি বেরয়রেন, ভারলা-খা াপ উভয় পথই মানুরষ  জনয উমুি  রয়রে, এিং এবটই মানুরষ  
জনয প ীো। 

 

“আবম লত্া মানুষরক সৃবষ্ট কর বে বমবলত্ শুিবিনু্দ হরত্, ত্ারক প ীো ক া  জনয। এজনয আবম ত্ারক কর বে শ্রিণ ও 
েৃবষ্টশ্বিসম্পন্ন। আবম ত্ারক পথবনরেবশ্ বেরয়বে, হয় লস কৃত্জ্ঞ হরি, না হয় লস অকৃত্জ্ঞ হরি।” 66  

“আবম বক ত্া  জনয সৃবষ্ট কব বন েুই চেু? আ  বজহ্বা ও েুই লঠাাঁট? এিং আবম বক ত্ারক েুইবট পথই লেখাইবন?” 67  

 

ত্াকবের   এই প্ররশ্ন  সারথ সম্পবকবত্ আর কবট প্রশ্ন আসরত্ পার  লর্, মুসবলম া মুসবলম পব িার  জমগ্রহণ কর । আিা  
বহনু্দ, লিৌদ্ধ, বিষ্টান া বনজ বনজ পব িার  জমগ্রহণ কর । আিা  অরনরক  কারে হয়রত্া আরেৌ ইসলারম  োওয়াত্ই লপৌঁরেবন। 
এরে  কী হরি? ইসলাম এসি িযাপার  খুি পব ষ্কা ভারি আমারে রক অিবহত্ কর রে। 

 

মুসবলম পব িার  জমগ্রহণকা ী া মুসবলম আ  অমুসবলম পব িার  জমগ্রহণকা ী া অমুসবলম; মানুরষ  পব ণবত্ 
বক ত্রি জরম  বভবিরত্? 

                                            
64 ‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page 54-55 
মূল আ বি  জনয লেখুনঃ শ্া হ হাবেস বজব্রীল [শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( )]  
িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/mGrWGn অথিা http://bit.ly/2jjYxnQ 

65 ‘েরত্াওয়া আ কানুল ইসলাম’ – শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( ); পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ 
‘ত্াক্বেী —আল্লাহ  এক লিাপন  হসয’ – আবু্দল আলীম ইিন কাওো ; পৃষ্ঠা ৩১ 
66 আল-কু আন, সু া োহ  (ইনসান) ৭৬:২-৩  
67 আল-কু আন, সু া িালাে ৯০:৮-১০ 

https://goo.gl/mGrWGn
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র্া া মুসবলম পব িার  জমগ্রহণ কর রে, ত্া া জরম  জনয জান্নারত্ র্ারি না; ি ং ত্ারে  বিশ্বাস ও করমব  জনয জান্নারত্ র্ারি। 
অরনক মানুষ আরে, র্া া মুসবলম পব িার  জম বনরয়ও সলাত্(নামার্) আোয় কর  না, অথচ সলাত্ ঈমান ও কুের   মরধয 
পাথবকযকা ী। 68 আিা  অরনরকই মুসবলম পব িার  জরমও ইসলাম ত্যাি কর । মুসবলম পব িার  জম লনয়া অিশ্যই জান্নারত্  
িযা াবন্ট নয়। আ  লর্ অমুসবলম পব িার  জমগ্রহণ কর রে, ত্া  জনয লসবট একবট প ীো। লস র্বে সবঠক ও অবিকৃত্ভারি 
ইসলারম  োওয়াত্ পায়, ত্াহরল ইসলাম গ্রহণ ক া ত্া  জনয অিশ্য কত্বিয হরি। 

“বর্বন (আল্লাহ) সৃবষ্ট কর রেন ম ণ ও জীিন, র্ারত্ লত্ামারে রক প ীো ক রত্ পার ন—লক লত্ামারে  মরধয করমব লশ্রষ্ঠ। বত্বন 
প ািমশ্ালী, েমাময়।” 69  

“...অত্ঃপ  র্বে লত্ামারে  বনকট আমা  পে লথরক লকারনা লহোরয়ত্ লপৌঁরে, ত্রি লর্ িযবি আমা  লস লহোরয়ত্ অনুসার  
চলরি, ত্া  উপ  না লকারনা ভয় আসরি, না (রকারনা কা রণ) ত্া া বচিাগ্রি ও সিপ্ত হরি। আ  লর্ ললাক ত্া অস্বীকা  ক রি 
এিং আমা  বনেশ্বনগুরলারক বমথযা প্রবত্পন্ন ক া  প্রয়াস পারি, ত্া াই হরি জাহান্নামিাসী; ত্া া অনিকাল লসখারন থাকরি ।” 
70  

 

এ প্রসরঙ্গ ইিন আবিল ইি হানােী( ) {১৩৩১-১৩৯০ বি./৭৩১-৭৯২ বহ.} িরলরেন, “...লকউ র্বে সরত্য  প্রমাণ সন্ধান োড়াই 
অন্ধভারি িািা-মা’লক অনুস ণ কর  এিং ত্া  সামরন প্রকাশ্ হরয় র্াওয়া সত্যরক অগ্রাহয কর , ত্াহরল লস প্রকৃত্পরে বনজ 
লখয়াল-খুশ্ী  অনুস ণ ক রে। এ লথরক সত্কব কর  আল্লাহ িরলরেন, “এিং র্খন ত্ারে রক িলা হয় লর্, আল্লাহ র্া অিত্ীণব 
কর রেন ত্া অনুস ণ ক , ত্খন ত্া া িরলঃ ি ং আম া ও ই অনুস ণ ক ি র্া আমারে  বপতৃ্-পুরুষিণ হরত্ প্রাপ্ত হরয়বে; 
র্বেও ত্ারে  বপতৃ্-পুরুষরে  লকানই জ্ঞান বেলনা এিং ত্া া সুপথিামীও বেলনা।” (সু া িাকা াহ ২:১৭০) এই একই িযাপা  
মুসবলম পব িার  জমারনা অরনরক  জনযও সত্য। ত্া া বিশ্বাস ও করমব  লেরত্র ত্ারে  িাপ-োোরে রকই অনুস ণ কর  র্ায়। 
এগুরলা র্বে ভুলও হয় ত্িুও ত্া া লস িযাপার  সরচত্ন হয় না। এ া পব রিরশ্  ো া মুসবলম, পেরন্দ  ো া নয়। র্খন এমন 
কাউরক কির  বজরজ্ঞস ক া হরিঃ “লক লত্ামা  প্রভু?” লস িলরিঃ “হায়, আবম জাবন না। আবম জাবন না। আবম ললাকজনরক 
বকেু বজবনস িলরত্ শুনত্াম এিং আবমও ত্াই িলত্াম।” 71 

 

র্ারে  কারে লপৌঁরেবন সত্য ধরমব  োওয়াত্ 
এরেরত্র আর কবট প্রশ্ন আরস লর্, অরনরক  কারে লত্া ইসলারম  োওয়াত্ই লপৌঁোয় না। পৃবথিীরত্ অরনক েুিবম জায়িা আরে 
লর্খারন হয়রত্া ইসলারম  োওয়াত্ র্ায়বন। আিা  অরনরক বিবভন্ন সীমািদ্ধত্া  জনয (রর্মন িাধবকয, জ্ঞান ললাপ হওয়া) ইসলারম  
োওয়াত্ লথরক িবিত্ হয়। এসি িযাপার ও ইসলাম আমারে রক সুস্পষ্টভারি অবভবহত্ কর । আল্লাহ কার া প্রবত্ সামানযত্ম 
অনযায় ক রিন না। এবট আল্লাহ  বসোত্ িা গুণ নয় লর্ বত্বন িান্দা  প্রবত্ বিনু্দমাত্রও জুলুম কর ন।  

 

“বনিয়ই আল্লাহ কার া প্রবত্ বিনু্দমাত্রও জুলুম কর ন না; আ  র্বে ত্া (মানুরষ  কমব) সৎকমব হয়, ত্রি ত্ারক বেগুণ কর  লেন 
এিং বনরজ  পে লথরক বিপুল সওয়াি োন কর ন।” 72  

“...িস্তুত্ঃ আল্লাহ ত্ারে  ওপ  লকারনা অনযায় কর নবন, বকন্তু ত্া া বনরজ াই বনরজরে  ওপ  অত্যাচা  ক বেরলা।” 73  

                                            
68 সুনান বত্ বমবজ, হাবেস: ২৬১৯-২৬২৩ 
69 আল-কু আন, সু া মুলক ৬৭:২ 
70 আল-কু আন, সু া িাকা াহ ২:৩৮-৩৯ 
71 ‘শ্া হ আবকো আত্ ত্বহাওয়ী’ – ইিন আবিল ইি হানােী( ); পৃষ্ঠা ১৯০(ইংর বজ অনুিাে) 
72 আল-কু আন, সু া বনসা ৪:৪০ 
73 আল-কু আন, সু া আবল ইম ান ৩:১১৭ 
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“ত্া প  এরে  প্ররত্যকরক বনজ বনজ পারপ  কা রণ আবম পাকড়াও কর বেলাম; ত্ারে  কার া ওপ  আবম পাথ কুবচ  েড় 
পাবঠরয়বে, কাউরক পাকড়াও কর রে বিকট আওয়াজ, কাউরক আিা  মাবটরত্ োবিরয় বেরয়বে আ  কাউরক পাবনরত্ িুবিরয় বেরয়বে। 
আল্লাহ এমন নন লর্, ত্ারে  উপ  জুলুম ক রিন ি ং ত্া া বনরজ া বনরজরে  ওপ  জুলুম ক রত্া।” 74  

“আ  র্খন লত্ামা  পালনকত্বা িনী আেরম  পৃষ্ঠরেশ্ লথরক লি  ক রলন ত্ারে  সিানরে রক এিং বনরজ  উপ  ত্ারে রক 
প্রবত্জ্ঞা ক ারলন, ‘আবম বক লত্ামারে  পালনকত্বা নই?’ ত্া া িলরলা, ‘অিশ্যই, আম া অঙ্গীকা  ক বে।’ আিা  না বকয়ামরত্  
বেন িলরত্ শুরু কর া লর্, এ বিষয়বট আমারে  জানা বেল না।” 75  

“লকারনা  াসুল না পাঠারনা পর্বি আবম কাউরকই শ্াবি োন কব  না।” 76  

“চা  প্রকার   ললাক বকয়ামরত্  বেন আল্লাহ ত্া‘আলা  সারথ করথাপকথন ক রি। প্রথম হরলা িবধ  ললাক, লর্ বকেুই শুনরত্ 
পায় না। বেত্ীয় হরলা সমূ্পণব বনরিবাধ ও পািল ললাক, লর্ বকেুই জারন না। তৃ্ত্ীয় হরলা অত্যি িৃদ্ধ, র্া  জ্ঞান ললাপ লপরয়রে। 
চতু্থব হরলা ঐ িযবি, লর্ এমন রু্রি জীিন র্াপন কর রে লর্ রু্রি লকারনা নিী আিমন কর নবন িা লকারনা ধমবীয় বশ্োও বিেযমান 
বেরলা না। িবধ  ললাকবট িলরি, “ইসলাম এরসবেরলা, বকন্তু আমা  কারন লকারনা শ্ব্দ লপৌঁরেবন”। পািল িলরি, “ইসলাম 
এরসবেরলা িরট, বকন্তু আমা  অিস্থা লত্া এই বেরলা লর্ বশ্শু া আমা  ওপ  লিাি  বনরেপ ক রত্া।” িৃদ্ধ িলরি, “ইসলাম 
এরসবেরলা, বকন্তু আমা  জ্ঞান সমূ্পণব ললাপ লপরয়বেরলা, আবম বকেুই িুেত্াম না।” আ  লর্ ললাকবট  কারে লকারনা  াসুল আরসবন 
এিং লস ত্াাঁ  লকারনা বশ্োও পায়বন লস িলরি, “আমা  কারে লকারনা  াসুল আরসনবন এিং আবম লকারনা সত্যও পাইবন। সুত্ াং 
আবম আমল ক ত্াম কীভারি?” ত্ারে  এসি কথা শুরন আল্লাহ ত্া‘আলা ত্ারে রক বনরেবশ্ লেরিন—“আচ্ছা র্াও, জাহান্নারম 
লাবেরয় পরড়া।”  াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “র্াাঁ  হারত্ আমা  প্রাণ  রয়রে ত্াাঁ  শ্পথ! র্বে ত্া া আল্লাহ  আরেশ্ লমরন লনয় এিং 
জাহান্নারম লাবেরয় পরড়, ত্রি জাহান্নারম  আগুন ত্ারে  জনয ঠাণ্ডা আ ামোয়ক হরয় র্ারি।” অনয বিি রণ আরে লর্, র্া া 
জাহান্নারম লাবেরয় পড়রি ত্া ত্ারে  জনয হরয় র্ারি ঠাণ্ডা ও শ্াবিোয়ক। আ  র্া া বি ত্ থাকরি, ত্ারে  হুকুম অমারনয  কা রণ 
লটরন বহাঁচরড় জাহান্নারম বনরেপ ক া হরি।” 

ইমাম ইিন জাব   ( হ.) এই হাবেসবট িণবনা ক া  পর  আিু হু াই া ( া.) এ  বনরম্ন  লঘাষণাবট উরল্লখ কর রেন, “এ  সত্যত্া 
প্রমাণ বহরসরি লত্াম া ইচ্ছা ক রল আল্লাহ ত্া‘আলা   َا و ا م  بِّينَ  ُكنَّ ِّ ذ  تَّى ُمع  ثَ  ح  ر ُسوًلَ ن ْبع   (রকারনা  াসুল না পাঠারনা পর্বি 
আবম কাউরকই শ্াবি োন কব  না।) িাকযও পাঠ ক রত্ পার া।”   77,78 

“বকয়ামরত্  বেন অজ্ঞ ও লিাধহীন ললারক া বনরজরে  লিাো লকামর  িহন কর  বনরয় আসরি এিং আল্লাহ্ ত্া’আলা  সামরন 
ওজ  লপশ্ কর  িলরি, “আমারে  কারে লকারনা  াসুল আরসনবন এিং আপনা  লকারনা হুকুমও লপৌঁরেবন। এরূপ হরল আম া 
মন খুরল আপনা  কথা লমরন চলত্াম।”  

ত্খন আল্লাহ ত্া‘আলা িলরিন, “আচ্ছা, এখন র্া হুকুম ক রিা ত্া মানরি লত্া?” উির  ত্া া িলরি, “হাাঁ, অিশ্যই বিনা িাকযিযরয় 
লমরন লনরিা।” ত্খন মহামবহমাবিত্ আল্লাহ িলরিন, “আচ্ছা র্াও, জাহান্নারম  পারশ্বব বিরয় ত্ারত্ প্ররিশ্ কর া।” ত্া া ত্খন 
অগ্রস  হরয় জাহান্নারম  পারশ্বব লপৌঁরে র্ারি। লসখারন বিরয় র্খন ও  উরিজনা, শ্ব্দ এিং শ্াবি লেখরি ত্খন বের  আসরি এিং 
িলরি, “লহ আল্লাহ! আমারে রক এ  লথরক  ো করুন।” আল্লাহ ত্া‘আলা িলরিন, “লেরখা, লত্াম া অঙ্গীকা  কর রো লর্, আমা  
হুকুম মানরি। আিা  এই নাে মানী লকন?” ত্া া উির  িলরি, “আচ্ছা, এিা  মানরিা।” অত্ঃপ  ত্ারে  কাে লথরক েৃঢ় 
অঙ্গীকা  লনয়া হরি। ত্া প  এ া বের  এরস িলরি, “লহ আল্লাহ, আম া লত্া ভয় লপরয় লিবে। আমারে  ো া লত্া আপনা  এই 
আরেশ্ মানয ক া সম্ভি নয়।” ত্খন প্রিল প্রত্াপাবিত্ আল্লাহ িলরিন, “লত্াম া নাে মাবন কর রো। সুত্ াং এখন লািনা  

                                            
74 আল-কু আন, সূ া আনকািুত্ ২৯:৪০ 
75 আল-কু আন, সু া আ‘ াে ৭:১৭২ 
76 আল-কু আন, সু া িনী ইস াইল (ইস া) ১৭:১৫ 
77 মুসনাে আহমাে, ত্ােবস  ইিন কাবস  {ত্ােবস  পািবলরকশ্ন কবমবট (ি. মুবজিু   হমান)}, সু া িনী ইস াইল ১৫ নং আয়ারত্  ত্ােবস  
78 ইমাম মুহাম্মাে ইিন ইয়াহইয়া র্াহলী ( ) কতৃ্বক িবণবত্ একবট ল ওয়ারত্ নিীশূ্নয রু্রি  ললাক, পািল ও বশ্শু  কথাও এরসরে 
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সারথ জাহান্নাবম হরয় র্াও।”  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন লর্, “প্রথমিা  ত্া া র্বে আল্লাহ  বনরেবশ্ অনুর্ায়ী জাহান্নারম লাবেরয় পড়রত্া, 
ত্রি ত্া  অবি ত্ারে  জনয ঠাণ্ডা হরয় লর্রত্া এিং ত্ারে  লেরহ  একবট ললামও পুড়রত্া না।” 79   

 

আল্লাহ  গুণািবল সম্পরকব কু আন ও হাবেস লথরক আম া র্া জানরত্ পাব  ত্া লথরক বনঃসরন্দরহ িলা র্ায় লর্—র্া া আরেৌ 
ইসলারম  োওয়াত্ পারি না, ত্ারে  প্রবত্ প কারল লর্ প ীো হরি ত্া লমারটও ত্ারে  সাধযাত্ীত্ বকেু হরি না। অরনক ললাকই 
আগুরন  লসই প ীোরত্ও বনজ লর্ািযত্ায় পাশ্ কর  র্ারি এিং অরনরক বনজ অরর্ািযত্ায় িযথব হরি। 

“আল্লাহ কাউরক ত্া  সাধযাত্ীত্ লকারনা কারজ  ভা  লেন না; লস ত্া-ই পায় র্া লস উপাজবন কর  এিং ত্া-ই ত্া  ওপ  িত্বায় 
র্া লস কর ।…” 80  

 

ইসলাম  িরল লর্—মানিজাবত্  কাে লথরক ত্ারে  জরম  পূরিবই আল্লাহ ত্াাঁ  একত্বিারে  সােয বনরয়বেরলন। আল্লাহ আবে রু্ি 
লথরক নিী- াসুল লপ্র ণ কর  মানুষরক একত্বিারে  ধরমব  বেরক আহ্বান কর রেন। লশ্ষ নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  মাধযরম এই 
ধরমব  প্রচা  আজও আরে। রু্রি রু্রি প্ররত্যরক  কারেই আল্লাহ  পে লথরক েূত্ এরসরে। র্া া ত্ারে  বনজ রু্রি  নিীরক 
লমরনরে িা মানরি, ত্া া মুবি পারি। আ  র্ারে  কারে আরেৌ এই আহ্বান লপৌঁরেবন, ত্ারে  েয়সালা  কথা ইবত্মরধয উরল্লখ 
ক া হরয়রে। 

 

“(শুরুরত্) সকল মানুষ একই জাবত্  অিভুবি বেরলা। ত্া প  (র্খন ত্ারে  মরধয মত্রভে লেখা বেরলা, ত্খন) আল্লাহ ত্া‘আলা 
নিীরে  পাঠারলন সুসংিােোত্া ও ভীবত্প্রেশ্বনকা ী বহসারি। আ  ত্াাঁরে  সারথ অিত্বীণ ক রলন সত্যসম্ববলত্ বকত্াি, র্ারত্ 
ত্া া মানুরষ  মরধয লসসি বিষরয় মীমাংসা কর  লেন, র্া বনরয় ত্ারে  মরধয মত্রভে বেরলা। আ  (পব ত্ারপ  বিষয় হরলা,) অনয 
লকউ নয়; ি ং র্ারে রক বকত্াি লেয়া হরয়বেরলা, ত্া াই সমুজ্জ্বল বনেশ্বনািবল আসা  প ও লকিল পা স্পব ক ল ষার বষ  কা রণ 
ত্ারত্ই (রসই বকত্ারিই) মত্রভে সৃবষ্ট ক রলা। ত্া প  র্া া ঈমান এরনরে, আল্লাহ ত্ারে রক ত্া া লর্ বিষরয় মত্রভে ক রত্া, 
লস বিষরয় বনজ ইচ্ছায় সবঠক পরথ লপৌঁরে লেন। আ  আল্লাহ র্ারক চান, ত্ারক স ল-সবঠক পরথ লপৌরে লেন।”  81  

“আবম লত্ামা  [মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] পূরিব পূিবিত্বী সম্প্রোরয়  মরধয  াসুল লপ্র ণ কর বে।” 82  

“আবম প্ররত্যক উম্মরত্  মরধযই  াসুল লপ্র ণ কর বে এই মরমব লর্, লত্াম া আল্লাহ  ইিােত্ কর া এিং ত্াগুত্(আল্লাহ িযবত্ত্ 
র্া  উপাসনা ক া হয়) লথরক বন াপে থারকা। এ প  ত্ারে  মরধয বকেুসংখযকরক আল্লাহ বহোয়াত্ কর রেন এিং বকেু সংখযরক  
জরনয বিপথিাবমত্া অিধাব ত্ হরয় লিরলা। সুত্ াং লত্াম া পৃবথিীরত্ ভ্রমণ কর া এিং লেরখা বমথযার াপকা ীরে  কীরূপ পব ণবত্ 
হরয়রে।” 83  

“লর্-রকউ সৎপরথ চরল, ত্া া বনরজ  মঙ্গরল  জরনযই সৎপরথ চরল। আ  লর্ পথভ্রষ্ট হয়, ত্া া বনরজ  অমঙ্গরল  জরনযই পথভ্রষ্ট 
হয়। লকউ অপর   লিাো িহন ক রি না। লকারনা  াসুল না পাঠারনা পর্বি আবম কাউরকই শ্াবি োন কব  না।” 84  

                                            
79 মুসনাে িার্র্া , ইমাম ইিন কাবস  ( হ.) এ  মরত্ ইমাম ইিন বহব্বান ( হ.) বনভব রর্ািযরূরপ িণবনা কর রেন; ত্ােবস  ইিন কাবস  {ত্ােবস  
পািবলরকশ্ন কবমবট (ি. মুবজিু   হমান)}, সু া িনী ইস াইল ১৫ নং আয়ারত্  ত্ােবস , ইয়াহইয়া ইিন মুঈন ( হ.) ও নাসাঈ ( হ.) এ  মরত্ এরত্ 
(সনরে  িযাপার ) ভরয়  লকারনা কা ণ লনই। 
80 আল-কু আন, সু া িাকা াহ ২:২৮৬ 
81 আল-কু আন, সু া িাকা াহ ২:২১৩ 
82 আল-কু আন, সু া বহজ  ১৫:১০ 
83 আল-কু আন, সু া নাহল ১৬:৩৬ 
84 আল-কু আন, সু া ইস া ১৭:১৫ 
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“লত্াম া কুে  অিলম্বন ক রল বনবিত্ লজরন ল রখা, আল্লাহ কার া মুখারপেী নন; বত্বন ত্াাঁ  িান্দারে  জনয কুে  পেন্দ কর ন 
না। আ  র্বে লত্াম া কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ্ কর া, ত্াহরল বত্বন ত্া লত্ামারে  জনয পেন্দ ক রিন। আ  লকারনা ভা িাহী অরনয  
লিাো িহন ক রি না। ত্া প  লত্ামারে  প্রভু  বনকরটই লত্ামারে  প্রত্যািত্বন, ত্খন বত্বন লত্ামারে  জাবনরয় লেরিন র্া লত্াম া 
কর  র্াবচ্ছরল। বনঃসরন্দরহ অির   লভত্র  র্া আরে, লস সিরন্ধ বত্বন সমযক অিিত্।” 85  

 

এ িযাপার  প্রবসদ্ধ েরত্ায়া  ওরয়িসাইট islamqa লথরক শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে (হাবেজাহুল্লাহ) এ  এই েরত্ায়াবট লেখা 
লর্রত্ পার :--  

“The fate of kuffaar who did not hear the message of Islam”  86 

 

অমুসবলমরে  মা া র্াওয়া বশ্শু সিানরে  পব ণবত্ কী হরি? 

প্ররত্যক মানুষরকই স্রষ্টা আল্লাহ সবঠক বেত্ াত্ িা স্বভািধরমব  ওপ  সৃবষ্ট কর ন। আ  লসবট হরচ্ছ একত্বিাে, স্রষ্টা  প্রবত্ পূণবাঙ্গ 
আত্মসমপবণ িা ইসলাম। প িত্বীরত্ মানুষ বপত্ামাত্া ও পাব পাবশ্ববক প্রভারি বিবভন্ন ধমববিশ্বাস লাভ কর । বিবভন্ন অমুসবলম 
সম্প্রোয় (বহনু্দ, বিষ্টান, লিৌদ্ধ, ইহুবে) এ  বশ্শু সিারন  িযাপার  ইসলাম র্া িরল— 

 

আিু হু ায় া ( া.) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলন,  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ই শ্াে কর রেন, “প্রবত্বট নিজাত্কই জমলাভ কর  বেত্ ারত্  
ওপ । এ প  ত্া  মা-িাপ ত্ারক ইহুবে িা বিষ্টান িা অবিপূজা ীরূরপ িরড় লত্ারল। লর্মন, চতু্ষ্পে পশু একবট পূণবাঙ্গ িাচ্চা জম 
লেয়। লত্াম া বক ত্ারে  মরধয লকারনা (জমিত্) কানকাটা লেখরত্ পাও?” পর  আিু হু ায় া ( া.) বত্লাওয়াত্ ক রলন— 

َِّ فِّْطر ةَ  تِّي ّللاَّ رَ  الَّ ط  ا اسَ النََّ ف  ْيه  ل  ْلقَِّ ت ْبدِّيلَ  لَ  ع  َِّ لِّخ  لِّكَ  ّللاَّ ِّمَُ الد ِّينَُ ذ  ي  اْلق    

“আল্লাহ  লেয়া বেত্ ারত্  (অথবাৎ, ইসলাম) অনুস ণ কর া, লর্ বেত্ ারত্  ওপ  বত্বন মানুষ সৃবষ্ট কর রেন। এটাই স ল সুেৃঢ় 
েীন।” (সু া রূম: ৩০:৩০) 87  
 
সামু া ইিন জুনেুি ( া.) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলন,  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) প্রায়ই ত্াাঁ  সাহািীরে রক ( া.) িলরত্ন, লত্ামারে  লকউ 
লকারনা স্বে লেরখরো বক?  াবি িরলন, র্ারে  লিলায় আল্লাহ  ইচ্ছা, ত্া া  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে স্বে িণবনা ক রত্া।  

বত্বন [ াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)] একবেন সকারল আমারে  িলরলন, িত্  ারত্ আমা  কারে েু’জন আিন্তুক আসরলন। ত্াাঁ া আমারক 
ওঠারলন। আ  আমারক িলরলা, চলুন। ......ত্াাঁ া আমারক িলরলন, চলুন, চলুন। বত্বন িরলন, আম া চললাম এিং একটা সজীি 
শ্যামল িািারন উপনীত্ হলাম, লর্খারন িসরি  হর ক  কম েুরল  কবল  রয়রে। আ  িািারন  মারে আসমারন  লথরক অবধক 
উাঁচু েীঘবকায় একজন পুরুষ  রয়রে, র্া  মাথা লর্ন আবম লেখরত্ই পাবচ্ছ না। এমবনভারি ত্া  চতু্ষ্পারশ্ব এরত্া বিপুল সংখযক 
িালক-িাবলকা লেখলাম লর্, এরত্া লিবশ্ আ  কখরনা আবম লেবখবন। আবম [মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] ত্ারে রক িললাম, উবন লক? এ া 
কা া? ত্াাঁ া আমারক িলরলন, চলুন, চলুন। ...... আ  ঐ েীঘবকায় িযবি বর্বন িািারন বেরলন, বত্বন হরলন, ইি াবহম (আ.)। আ  
ত্াাঁ  আরশ্পারশ্  িালক-িাবলকা া হরলা ঐসি বশ্শু, র্া া বেত্ াত্ (স্বভািধরমব ) ওপ  মৃতু্যি ণ কর রে। বত্বন িরলন, ত্খন 
বকেু সংখযক মুসবলম বজজ্ঞাসা ক রলন, লহ আল্লাহ   াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص)! মুশ্ব করে (িহু ঈশ্ব িােী/রপৌিবলক) বশ্শু সিান াও বক? 
ত্খন  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, মুশ্ব করে  বশ্শু সিান াও। ...” 88 

                                            
85 আল-কু আন, সু া রু্মা  ৩৯:৭ 
86 https://islamqa.info/en/1244 

87 সহীহ িুখাব , হাবেস: ৯৫৩১  
88 সহীহ িুখাব ; খণ্ড ৯, অধযায় ৮৭ (স্বরে  িযাখযা প্রোন অধযায়), হাবেস নং ১৭১ 

https://islamqa.info/en/1244
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 াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “প্ররত্যক বশ্শু বেত্ ারত্  ওপ  জমগ্রহণ কর  থারক।” জনিণ ত্খন উচ্চস্বর  ত্াাঁরক বজরজ্ঞস কর ন, 
“মুশ্ব করে  বশ্শু াও বক?” উির  বত্বন িরলন, “মুশ্ব করে  বশ্শু াও।” 89  

 াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন লর্, “মুশ্ব করে  বশ্শুরে রক জান্নাত্িাসীরে  খারেম িানারনা হরি। “ 90 

 

বশ্শু অিস্থায় মা া লিরল লসবট ত্ারে  জনয ওজ  বহসারি িণয হরত্ পার । বকন্তু প্রাপ্তিয়স্ক অিস্থায় লর্ লকারনা মানুরষ  িুবদ্ধ ও 
বিরিক থারক। এই সমরয় র্বে ত্া  কারে ইসলারম  োওয়াত্ লপৌঁোয় এিং লস র্বে ত্া গ্রহণ না কর , ত্াহরল বহনু্দ, বিষ্টান িা 
নাবিক পব িার  জমগ্রহণ ক া ত্া  জনয অজুহাত্ হরত্ পার  না। বনজ করমব  জনযই লস জাহান্নারম  উপরু্ি হয়। ত্া  জনয 
বনধবাব ত্ প ীোয় অকৃত্কার্ব হিা  ো া। পৃবথিীরত্ িহু মানুষ এই প ীোয় কৃত্কার্ব হরচ্ছ, অমুসবলম লথরক ইসলাম ধমব গ্রহণ 
ক রে। 

 

উপসংহা : 

আম া উপসংহার  িলরত্ পাব  লর্— েুবনয়ারত্ র্া  বনকট ইসলারম  োওয়াত্ লপৌঁরেরে এিং লস ত্া অস্বীকা  কর রে, প কারল 
ত্া  আ  লকারনা ওজ  লপশ্ ক া  সুরর্াি লনই। র্ারে  বনকট েুবনয়ারত্ ইসলারম  োওয়াত্ লপৌঁরেবন, প কারল ত্ারে  এক 
প্রকার   প ীো হরি এিং ত্ারত্ উিীণব িযবি া মুবিলাভ ক রি। সকরল  প্রবত্ নযায়বিচা  ক া হরি, কার া প্রবত্ সামানযত্ম 
জুলুমও ক া হরি না। পৃবথিীরত্ অনযায় আরে িরলই নযারয়  মবহমা প্রকাশ্ পায়। পাপ না থাকরল পূণয িরল বকেু থাকরত্া না, 
পূণযিারন  পূরণয  লকারনা মূলয থাকরত্া না। পৃবথিীরত্ র্ত্ অনযায়-অপ াধ হয়, এ  লকারনাবট  উপ  আল্লাহ  সন্তুবষ্ট লনই। আল্লাহ 
মানুরষ  ত্াকবে  বনধবা ণ কর রেন। মানুষরক ইচ্ছাশ্বিও বেরয়রেন, মানুরষ  বিশ্বাস ও কমব ো া লস জান্নাত্ িা জাহান্নারম  
উপরর্ািী হয়। আল্লাহ মানুরষ  প্রবত্ বিনু্দমাত্র জুলুমও কর ন না। পব ণবত্ জানা সরত্ত্বও আল্লাহ মানুষরক েুবনয়া  প ীোরেরত্র 
পাঠান, ত্া  ভারলা-মন্দ প ীো ক া  জনয। মানুরষ  কমব অনুর্ায়ী আল্লাহ এ  প্রবত্োন লেন। আল্লাহ সি লথরক িড় নযায়বিচা ক। 
মানুষরক লচত্না, বিরিক ও বিচা িুবদ্ধ লেওয়া হরয়রে। আল্লাহ মানুষরক বিরিক-িুবদ্ধ এইজনয বেরয়রেন লর্ন মানুষ ত্া িযিহা  
কর । সুবনবেবষ্টভারি সাহািীরে — “ ত্াহরল আম া কাজ-কমব লেরড় বক ভ সা কর  িরস থাকি না??”—প্ররশ্ন  উির   াসুল 
 এবট ক রত্ বনরষধ কর রেন এিং সাধযানুর্ায়ী সৎকরমব  উপরেশ্ বেরয়রেন। মানুষ র্বে এ পর ও ত্াকবের   ওপ  লোষ (ملسو هيلع هللا ىلص)
বেরয় িরস থারক ও সৎকমব না কর , ত্রি এজনয আল্লাহ লমারটও োয়ী নন। কা ণ ত্ারক লত্া ত্া  ত্াকবে  জাবনরয় লেয়া হয়বন। 
লক ত্ারক িরল বেরয়রে লর্ লস জাহান্নারমই র্ারি? ি ং এই িরস থাকাটাই ত্া  জনয অপ াধ বহরসরি িণয হরি। 

 এিং আল্লাহই ভারলা জারনন। 

 
 

  

                                            
89 হাবেজ আিু িক  িা কাবন ( হ.), আল মুিাখব জ ‘আলাল িুখাব  
90 ত্ািা াবন, ত্ােবস  ইিন কাবস  {ত্ােবস  পািবলরকশ্ন কবমবট (ি. মুবজিু   হমান)}, সু া িনী ইস াইল ১৫ নং আয়ারত্  ত্ােবস  
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৬৪  
অবভরর্ািঃ কু আন িরল মহাকারশ্ লকান োাঁটল লনই; অথচ মহাকারশ্ ব্লাকরহারল  
অবিত্ব  রয়রে। 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন : কু ান অনুসার  আল্লাহ এই মহাবিশ্ব নত্ব  কর রেন লকান ধ রণ  অসঙ্গবত্ িা োাঁটল িযবত্ত্(Quran 
67:3)! বত্বন বক ব্লযাক লহারল  (Black Hole) িযাপার  বকেু জানরত্ন না? 
  

উি ঃ আল কু আরন িলা হরয়রেঃ 
ا ۖ   ِطبَاقًا َسَماَوات   َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي نِ  َخْلقِ  يفِ  تََرىٰ  مَّ ْحَمٰ فُُطور   ِمن تََرىٰ  َهلْ  اْلبََصرَ  فَاْرِجعِ  ۖ   تَفَاُوت   ِمن الرَّ  

অথবঃ বর্বন ির  ির  সৃবষ্ট কর রেন সাত্ আসমান।  হমারন {েয়াময় আল্লাহ} সৃবষ্টরত্ তু্বম লকান খুাঁত্ লেখরত্ পারি না।তু্বম 
আিা  ত্াাঁবকরয় লেখ, লকান খুাঁত্ লেখরত্ পাও বক? 
(কু আন, মুলক ৬৭:৩) 

লকান লকান অনুিােক   فُُطور শ্ব্দরক ‘োাঁটল’ অনুিাে কর রেন।আিা  লকউ লকউ ‘ত্রুবট’, ‘অসামিসযত্া’ অনুিাে কর রেন। 
  
ব্লযাক লহাল বক ত্রুবট, িা োাঁটলজাত্ীয় বকেু? লমারটও না।  
  
১৯৬৯ সারল আরমব কান বিজ্ঞানী জন হুইলা (John Wheeler) সিবপ্রথম Black Hole(কৃষ্ণবিি ) কথাবট িযিহা  কর ন। এ 
বজবনসবট সম্পরকব এ ও পূরিব, ১৮৮৩ সারল লকমবব্রজ বিশ্ববিেযালরয়  অধযাপক জন বমরচল(John Mitchell) ধা ণা প্রোন 
কর ন। বত্বন িরলন, একবট নেত্র িা ত্া কায়(Star) র্বে র্রথষ্ট ভ  ও ঘনত্ব থারক, ত্াহরল ত্া  মহাকষবীয় লেত্র এত্ 
শ্বিশ্ালী হরি লর্, আরলা লসখান লথরক বনিবত্ হরত্ পা রি না।রসই ত্া কা  পৃষ্ঠ লথরক বনিবত্ আরলা লিবশ্ েূ  র্াওয়া  
আরিই ত্া কাবট  প্রিল মহাকষবীয় আকষবণ ত্ারক লপেরন লটরন বনরয় আসরি।এ কম িহুসংখযক ত্া কা  রয়রে িরল বমরচল 
ধা ণা কর বেরলন।ঐ সি ত্া কা লথরক আরলা আসরত্ পার  না িরল আম া এরে  লেখরত্ পাই না।ত্রি এরে  মহাকষব 
আকষবণ আমারে  লিাধিময হয়। এই সমি িস্তুবপণ্ডরক িলা হয় ব্লযাক লহাল। 
  
কারজই আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ ব্লযাক লহাল হরচ্ছ নেত্র িা ত্া কা  একবট অিস্থা িা পর্বায় লর্ পর্বারয় এ লথরক আরলা বনিবত্ 
হরত্ পার  না। কু আরন  সু া মুলরক  ৬৭নং আয়ারত্ িলা হরচ্ছ—“... হমারন {েয়াময় আল্লাহ} সৃবষ্টরত্ তু্বম লকান খুাঁত্ 
লেখরত্ পারি না।তু্বম আিা  ত্াাঁবকরয় লেখ, লকান খুাঁত্/োাঁটল লেখরত্ পাও বক?” প্রসঙ্গসহ পড়রল স্পষ্ট লিাো র্ায় লর্ এখারন 
বনখুাঁত্ভারি সৃষ্ট আকাশ্মণ্ডলী  কথা িলা হরচ্ছ এিং এই সৃবষ্টরত্ লর্ লকান খুাঁত্ লনই লস কথা িলা হরচ্ছ। 
ব্লযাক লহাল লকান োাঁটল নয়, বকংিা এবট আল্লাহ  সৃবষ্ট  লকান ত্রুবট নয়। ি ং এবট আল্লাহ  সৃবষ্টকুরল ই একবট উপাোন। 
  
‘বিজ্ঞানমনস্ক’(!) হিা  োবিো  লর্সি মানুষ এই আয়াত্ লথরক নিজ্ঞাবনক ভুল খুাঁজরত্ র্ায়, ত্া া লর্ আসরল বিজ্ঞান সম্পরকব 
কত্টা অজ্ঞ, ত্ারে  োবি লথরকই লসটা পব ষ্কা  লিাো র্ায়। 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=268987530204301
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৬৫ 
নাবিকরে  অপ-বিজ্ঞানর্াত্রা  
-সাইেু   হমান 
 

'বিিত্বন বনরয় আব ে আজারে  বমথযাচা '- বশ্র ানারম ললখা লেখলাম বিজ্ঞান র্াত্রা নামক লেইসিুক লপরজ। ভািলাম লেবখ 
আব ে আজাে বক এমন বমথযাচা  কর রে র্া  জনয এমন বশ্র ানারম লনাট প্রকাশ্ কর  প্রচা ণা চালারনা হরচ্ছ। 
. 
লপাস্ট্া  শুরুরত্ই লকা ান এিং হাবেস বনরয় কটাে ক া হরয়রে র্া  সারথ বশ্র ানারম  লকারনা বমল লনই। উরেশ্য পব ষ্কা , 
বিজ্ঞারন  আি রণ ইসলামরক কটাে ক া। র্াই লহাক এইগুলা লর্রহতু্ ওরে  রুবট রুবজ  উপক ণ ত্াই এই প্রসঙ্গ না লত্ালাই 
ভারলা। 
. 
ললখক োবি কর রেন, আব ে আজারে  ৪০০০০ েরলায়ার   সিাই ধমবান্ধ ও বিজ্ঞান বিষরয় অজ্ঞ। প্রথরমই ললখক ভুল কর  
িরসরে, আবম বনরজও ত্া  একজন েরলায়া  লর্ ললখরক  লচরয় বশ্োিত্ লর্ািযত্া, বিজ্ঞান িরিষণা ও অধযায়রন বিনু্দমাত্র 
বপবেরয় আরে িরল মরন কর  না!!!! 
. 
ললখক িরলরে, বিজ্ঞারন  লকারনা আরলাচনায় ধমবরক টানা উবচত্ না। খুিই ভারলা প্রিাি, বকন্তু সমসযা কর রে লত্া আপনারে  
মরত্া ধূত্ব বিজ্ঞান িযিসায়ী া র্া া বিজ্ঞান বেরয় ধমবরক ভুল প্রমারন িযি, ত্াই িাধয হরয় আব ে আজাে া ধরমব  মরধয বিজ্ঞান 
লটরন বনরয় আরস। 
. 
এ  বঠক পর ই ললখক বিশ্াল এক অলঙ্ঘনীয় শ্পথ কর  বিজ্ঞান বেরয় সি বকেু চু মা  ক া  লঘাষণা বেরলন। 
. 
প্রথরমই বশ্র ানাম, 'ল োর ে বনরয় ভাাঁওত্ািাবজ' 
. 
খুিই অনযায় কথা, ল োর ে বনরয় ভাওত্ািাবজ ? এটা মানা র্ায় না। আবম বনরজও বিজ্ঞান িরিষণা কব , ত্াই ল োর রে 
ি বমল হরল মাথা ি ম হরয় র্ায়। ললখক িরলরে আব ে আজারে  লেয়া ল োর ে একটাও বপয়া  ব বভউইি সারয়বন্টবেক 
জানবাল নয়!!! লেরখ এমন হাবস লপরলা ভািলাম, এ া লেবখ অরনক বিজ্ঞান কর । আব ে আজাে বক ত্া  ললখা লকারনা বিজ্ঞান 
সামবয়কীরত্ োপারনা  জনয বলরখরে লর্ লস স াসব  সাইবন্টবেক জানবাল লথরক ল োর ে বেরি? এইটা হরলা ললখরক  একটা 
ধূত্বাবম। সাধা ন জনত্ারক এই সমি লহবভ লহবভ টামব ইউজ কর  ভড়বকরয় লেয়া আ  লেবখরয় লেয়া এই লেরখা আম া অরনক 
বিজ্ঞান কব ।  
. 
র্াইরহাক, ত্া পর ও ললখরক  লেয়া বস্ক্রনশ্ট লথরক 'িাবিবয়ান' পবত্রকা  বলংরক ঢুকলাম, 'Breakthrough study overturns 
theory of 'junk DNA' in genome' এই বশ্র ানারম ললখা ব রপারটব বিিাব ত্ আরে, লকাথাকা  বিজ্ঞানী া এই বিষরয় কাজ 
কর রে, লকান জানবারল োবপরয়রে সি বিিাব ত্। কার া ে কা  হরল 'িাবিবয়ান' পবত্রকা  বলংক লথরক সি ত্থয লজরন বনরত্ 
পা রি। এরত্া স্বচ্ছ আ  বনখুাঁত্ একটা ল োর ে লেয়া  পর ও ললখক লকরনা এরত্া বিজ্ঞান ক রলন লসটা িুেরত্ লপর রেন 
আপনা া? ল োর ে বনরয় অবভরর্ারি  একটা খণ্ডন ক লাম িাবক গুলা একই পদ্ধবত্রত্ আপনা া র্াচাই কর  বনরত্ পার ন। 
. 
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এ পর  আব ে আজারে  জাঙ্ক বিএনএ সম্পবকবত্ বস্ক্রন শ্ট বেরলন, লর্খারন আব ে আজাে বলরখরে প্রথরম বিজ্ঞানী া মরন 
ক রত্া বিএনএ'  ৯৮% লকারনা কারজ আরসনা বকন্তু এখন এ  বকেু বকেু োঙ্কশ্ন জানা র্ারচ্ছ। কথাটা পু াই সবঠক। 
. 
ললখক সারহি হটাৎ ল রি বিরয় জাঙ্ক বিএনএ কারক িরল কত্ প্রকা  ও বক বক ইত্যাবে অপ্রাসবঙ্গক িয়ান বেরত্ শুরু ক রলন, 
এক পর্বারয় লনচা  মযািাবজরন  এক বলংক বেরয়, িরল বেরলন, জাঙ্ক বিএনএ-এ  অনযত্ম কাজ হরলা, এবট প্রাণীরে  বিিত্বরন 
িড় ভূবমকা  ারখ। 
. 
ভাইর , বলংরক বিরয় লপপা টা পড়রত্ই ললখরক  জাবলয়াবত্ প্রকাশ্ লপরয় লিরলা। প্রথমত্ র্বেও এটা একটা লনচা  লপপা , 
বকন্তু এটা ব বভউ লপপা , র্া  মারন হরলা এখারন সি প্ররপাবজশ্ন, অনুমান, ভবিষযৎ ইত্যাবে সম্পরকব ত্াবত্ত্বক কথা িাত্বায় 
ভ পু , এেরপব রমন্টাল এবভরিে পাওয়া  আরি র্া  লকারনা মূলয নাই। র্াইরহাক, এই লপপার  িলা হরয়রে জাঙ্ক বিএনএ 
ো া বকভারি লিসেুল কবন্ডশ্রন এবনমযাল-প্লান্ট খাপ খাইরয় চলরত্ পার , এবপ লজরনবটে বকভারি এইসি আপাত্ েৃবষ্টরত্ 
অকমবনয বিএনএ লক কারজ লাবিরয় বমউরটশ্ন, িাইভা বসবট ইত্যাবে নত্ ী কর ।  
. 
ললখক সিপরনব এবড়রয় লিরেন এই লপপার   ললখকেয় এরভালুশ্রন এই জাঙ্ক বিএনএ'  ভূবমকা িলরত্ 'মাইরিা ইরভালুযশ্ন' 
িুবেরয়রে, লকাথাও িা উইনজরম  'মযারিা এরভালুযশ্ন' িুোন বন। ললখক মরন হয় অবত্ব ি বিজ্ঞান ক রত্ বিরয় লিমালুম 
ভুরল লিরেন লর্ িা উইরন  ইরভালুযশ্ন বথওব   সারথ োন্ডারমন্টালী বেমত্ লপাষণ ক রত্া লর্ই জাঙ্ক বিএনএ বনরয় 
লাোইরত্রেন ত্া  উদ্ভািক লনারিল জয়ী িা িা া মযাক বক্লনটক!! অরনয  নাম বমথযাচা  খুাঁজরত্ বিরয় আপনা  বনরজ  চূড়াি 
জাবলয়াবত্ প্রকাশ্ লপরয় র্ারচ্ছ!!! 
. 
'পূিবপুরুষ বনরয় ত্থযিত্ ভুল' 
. 
এই অংরশ্ ললখক িরলরে, মানুষ, বশ্ম্পাবি, লিারনারিা, ও াং ওটান, আ  িব লা প্রজাবত্গুরলা একই পূিবপুরুষ-প্রজাবত্ লথরক 
এরসরে। ল োর ে বহসারি এই িা  অিশ্য উবন লনচা  িা সাইে মযািাবজন লেন বন। এরত্া িড় আবিষ্কার   খি  লত্া লনচা , 
সাইে, লসল মযািাবজরন োপা হওয়া  কথা!!! বশ্ম্পাবি আ  মানুরষ  পূিবপুরুষ এক আবে পূিবপুরুষ লথরক এরসরে িরল লর্ োবি 
ললখক কর রে ত্া বকন্তু ওই লপপার  লনই। ওখারন আরে মানুরষ  সারথ বশ্ম্পাবি  বজরনারম ২৩% অবমল!!! বকেু বেন আরি  
িরিষণায় লর্ পাথবকয ৪০% বেরলা আ  ৫-৬ িের   িযিধারন লসটা করম বিরয় ২৩% এ নামরলা!!! ললখক আপবন সমজো  
হরল বঠকই িুেরিন এই ধ রণ  িরিষণা কত্টা 'েযাে ' বিরপরন্ডন্ট আ  হাইরপারথবটক। এইগুলা বেরয় সাধা ণ মানুষরে  
লধাাঁকা লেয়া খুি সহজ।  
. 
সাধা ণ একটা কথা মরন  ারখন, বিএনএ'  বমল থাকরলই সিবকেু হরয় র্ায় না। বিএনএ'ই লশ্ষ কথা নয়, বিএনএ লথরক 
আ .এন.এ হয়, ত্া  পর  লপ্রাবটন নত্ ী হয়। লপ্রাবটন হরলা সি বকেু  মুরল। অরনরকই জারন না, একই বজন (পাটব অে 
বিএনএ) লথরক বিবভন্ন ধ রণ  আ .এন.এ. নত্ ী হরত্ পার , একই আ .এন.এ. বিবভন্ন ধ রন  লপ্রাবটন নত্ ী ক রত্ পার , 
একই লপ্রাবটরন  বিবভন্ন আইরসােমব (রেখরত্ একই বকন্তু কাজ আলাো) থাকরত্ পার । ত্া  মারন বিএনএ'  বমল হরলই 
সিবকেু হরয় র্ায় না। িযারেব য়া  বিএনএ আ  আমারে  বিএনএ একই বজবনস বেরয় নত্ ী, ত্াই িরল িযারেব য়া  বিএনএ লর্ 
কাজ আমারে  বিএনএ বক একই কাজ কর ? অিশ্যই নয়। প্রাণীরে  বিএনএ   সােৃশ্য থাকরত্ পার  এিং থাকাটা স্বাভাবিক, 
মূল পাথবকয হরলা ত্ারে  কারজ এিং এখারনই সিাই স্বাত্য ও আলাো। 
. 
লশ্রষ  কথা বেরয় লশ্ষ ক বে, উবন লশ্রষ িরলরেন 'আপনা  র্বে বিিত্বন ত্ত্ত্বরক ভুল মরন হয়, আপবন ধু ন্ধ  ধমবিযিসায়ী  
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মরত্া অর্াবচত্ভারি ধমবরক না লটরন আপনা  মরত্  পরে রু্বি-প্রমাণ উপস্থাপন কর  একবট িরিষণাপত্র বলরখ লেলুন, ত্া প  
লসবট পাবঠরয় বেন লকারনা নিজ্ঞাবনক জানবারল। আপনা  রু্বি-প্রমাণ র্বে বনখাে হরয় থারক, লর্ লকারনা ভারলা জানবাল অিশ্যই 
প্রকাশ্ ক রি আপনা  িরিষণাপত্র।'  
. 
ললখক সাপ, এত্েন ধর  আব ে আজারে  নারম 'বমথযাচা ' বশ্র ানারম প্রিন্ধ োড়রলন এইটা লকান নিজ্ঞাবনক জানবারল 
োপাইরেন ? আম া লর্ িা উইবনজম মানরত্বেনা, এইটা বনরয় একখান রু্বি, প্রমানসহ প্রিন্ধ লনচা  সারয়ে োপায় লেন , 
আপনার  বনরষধ ক রে লক? িারয়ালবজ লর্ ত্াবত্ত্বক রু্বি প্রমারন  বিষয় না এইটা িুো  েমত্াও এই মাত্রাবত্ব ি 'বিজ্ঞান 
ক া' ললখরক  মাথায় নাই। 
. 
পােটীকা: 
. 
সবত্যকা  অরথব জানা  ইচ্ছা থাকরল এই সংিাি লর্রকারনা প্ররশ্ন  উি  লেয়া র্ারি, বিিাব ত্ জানরত্ চাইরল ইনিরে। 
. 
নিজ্ঞাবনকভারি ত্কব ক রত্ চাইরল কবন্ডশ্ন: িারয়ালবজ বিষরয় বিরশ্ষ কর  মবলকুলা  িারয়ালবজ বিষরয় নূযনত্ম অনাসব/মাস্ট্াসব। 
. 
কলাভিরন পড়ুয়া িা ইন্টা বমবিরয়ট সাইে বেরলা, এই ধ রণ  পাবব্লরক া সাইবন্টবেক আগুবরমন্ট ক া  জনয অরর্ািয িরল 
বিরিবচত্। 
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৬৬ 
আবে বপত্া আেম(আ) বক আ বিভাষী বেরলন? ত্াহরল পৃবথিী জুরড় এত্ ভাষা লকন?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্ন: --- আল্লাহ র্বে আেমরক আ বি ভাষা বশ্বখরয়ই পৃবথিীরত্ পাঠান (Quran 2:31-32) ত্রি ত্াাঁ  
িংশ্ধর  া লর্খারনই িসিাস শুরু করুক না লকন, আ বি ভাষাই িযিহা  ক রি! ত্রি আজ সা া পৃবথিী জুরড় প্রায় 
পাাঁচ হাজার   উপর  ভাষা বি াজ ক রে কী কর ? 
. 

উি ঃ পবিত্র কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
অথবঃ আ  আল্লাহ আেমরক সমি িস্তু-সামগ্রী  নাম বশ্খারলন। ত্া প  লস সমি িস্তু-সামগ্রীরক লের শ্ত্ারে  সামরন উপস্থাপন 
ক রলন। অত্ঃপ  িলরলন, আমারক লত্াম া এগুরলা  নাম িরল োও, র্বে লত্াম া সত্যিােী হরয় থাক। 
. 
ত্া া িলল, আপবন পবিত্র; আম া লকান বকেুই জাবন না, ত্রি আপবন র্া আমারে রক বশ্বখরয়রেন (রসগুরলা িযত্ীত্) বনিয় 
আপবনই প্রকৃত্ জ্ঞানসম্পন্ন, লহকমত্ওয়ালা। 
(কু আন, িাকা াহ ২:৩১-৩২) 
. 
আম া আরলাচয আয়াত্গুরলারত্ লেখরত্ পাবচ্ছ লর্—“আল্লাহ আেমরক আ বি ভাষা বশ্বখরয় পৃবথিীরত্ পাঠান” এমন লকান কথাই 
লসখারন লনই। সমূ্পণব অথবহীন একবট অবভরর্াি। 
. 
এ ধ রণ  উদ্ভট প্ররশ্ন  উৎস লিাধ কব  িাংলারেরশ্ নাবিকত্ািারে  অনযত্ম পুর াধা আ জ আলী মাতু্ব্ব , বর্বন ত্া  একবট 
িইরত্ ইসলাম সম্পরকব বিবভন্ন ধা ণাবভবিক ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন কর রেন র্া  একবট হরচ্ছ—লোবধক নিী  প্রায় সিাই 
লকন আ ি লেরশ্ জমগ্রহণ ক রলন? [আ জ আলী মাতু্ব্ব   চনাসমগ্র-১, 'সরত্য  সন্ধান', পৃষ্ঠা ৯৪] 
. 
অথচ কু আন ও হাবেরস লকাথাও এই ধ রণ  বকেু িলা হয়বন। ি ং িলা হরয়রে—পৃবথিী  সি জাবত্  বনকটা নিী- াসুল 
লপ্র ণ ক া হরয়রে। [রেখুন—কু আন সু া ইউনুস ১০:৪৭,সু া  া’ে ১৩:৭, সু া বহজ  ১৫:১০, সু া নাহল ১৬:৩৬] 
. 
কু আন িা হাবেস কখরনাই এমন উদ্ভট োবি কর বন লর্ আেম(আ) আ বিভাষী িা আ ি বেরলন। আেম(আ) লত্া অরনক 
আরি  মানুষ, নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  পূিবপুরুষ ইসমাঈল(আ) এ  সম্পরকবও হাবেরস িলা হরয়রে লর্ বত্বন জু হুম লিারত্র  কাে 
লথরক আ বি ভাষা লশ্রখন। অথবাৎ বত্বনও আ ি িা আ বিভাষী বেরলন না। 
. 
“... অিরশ্রষ (ইয়ামান লেশ্ীয়) জু হুম লিারত্র  একেল ললাক ত্ারে  কাে বেরয় অবত্িম ক বেল।ত্া া মো  বনচু ভুবমরত্ 
অিত্ ণ ক ল এিং ত্া া লেখরত্ লপল একোাঁক পাবখ চিাকার  উড়রে । ত্খন ত্া া িলল, বনিয় এ পাবখগুরলা পাবন  উপ  
উড়রে । আম া এ ময়োরন  পথ হরয় িহুিা  অবত্িম কর বে । বকন্তু এখারন লকান পাবন বেল না। ত্খন ত্া া একজন বক 
েু’জন ললাক লসখারন পাঠারলা । ত্া া লসখারন বিরয়ই পাবন লেখরত্ লপল । ত্া া লসখান লথরক বের  এরস পাবন  সকলরক 
পাবন  সংিাে বেল । সংিাে শুরন সিাই লসবেরক অগ্রস  হল ।  ািী িরলন, ইসমাঈল(আ)-এ  মা পাবন  বনকট বেরলন । 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=270300180073036
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ত্া া ত্াাঁরক িলল, আম া আপনা  বনকটিত্বী স্থারন িসিাস ক রত্ চাই । আপবন আমারে রক অনুমবত্ বেরিন বক ? বত্বন 
জিাি বেরলন, হযাাঁ । ত্রি, এ পাবন  উপ  লত্ামারে  লকান অবধকা  থাকরি না । ত্া া হাাঁ, িরল ত্ারে  মত্ প্রকাশ্ ক রলন । 
. 
ইিন আব্বাস ( া) িরলন, নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, এ ঘটনা ইসমাঈরল  মারক একবট সুরর্াি এরন বেল । আ  বত্বনও মানুরষ  
সাহচর্ব লচরয়বেরলন । এ প  ত্া া লসখারন িসবত্ স্থাপন ক ল এিং ত্ারে  পব িা  –পব জরন  বনকটও সংিাে পাঠাল । 
ত্া প  ত্া াও এরস ত্ারে  সারথ িসিাস ক রত্ লািল । পব রশ্রষ লসখারন ত্ারে  করয়কবট পব িার   িসবত্ স্থাবপত্ হল । 
আ  ইসমাঈলও লর্ৌিন উপনীত্ হরলন এিং ত্ারে  লথরক আ িী ভাষা বশ্খরলন । লর্ৌিরন লপৌঁরে বত্বন ত্ারে  কারে অবধক 
আকষবণীয় ও বপ্রয়পাত্র হরয় উঠরলন । এ প  র্খন বত্বন পূণব লর্ৌিন লাভ ক রলন, ত্খন ত্া া ত্াাঁ  সরঙ্গ ত্ারে ই একবট 
লমরয়রক বিিাহ বেল । এ ই মরধয ইসমাঈরল  মা হারর্ া (আঃ) ইরিকাল কর ন ।  
...” 
[সহীহ িুখা ী, হাবেস : ৩৩৬৪] 
. 

অবভরর্ািকা ী া প্রশ্ন তু্রলরেনঃ সা া পৃবথিী জুরড় প্রায় পাাঁচ হাজার   উপর  ভাষা বি াজ ক রে কী কর । ত্ারে  অিিবত্  
জনয জানারত্ চাই- আেম(আ) র্বে আ বিভাষী হরয়ও থাকরত্ন{লর্ কথা কু আন-হাবেস লকাথাও িলা হয়বন}, ত্া পর ও 
পৃবথিীজুরড় অরনক ভাষা বি াজ ক াই স্বাভাবিক। আেম(আ) এ  ভাষা আ বি হরল িত্বমান পৃবথিী  সিা  ভাষাও লর্ আ বি 
হরি- এটা একটা উদ্ভট বচিা। আম া জাবন লর্ ভাষা নেী  মত্, বচ িন প্রিাহমান ও পব িত্বনশ্ীল। কারল  পব িমায় এ  
পব িত্বন হয়, এক ভাষা লথরক জম লনয় আর ক ভাষা। ইউর াপ ও এবশ্য়া  লিশ্ বকেু ভাষা  ধ্ববনরত্ ও শ্রব্দ িভী  বমল 
লেয ক া র্ায়। এ ভাষাগুরলা লর্ অিরল বেল ও এখন আরে, ত্া  সি লচরয় পবিরম ইউর াপ এিং পূরিব ভা ত্ ও 
িাংলারেশ্।ভাষাত্াবত্ত্বক া মরন কর ন—ভা ত্ীয় উপমহারেরশ্  ভাষাগুরলা একবট ভাষািংরশ্  সেসয।এই ভাষািংরশ্  নাম 
“ইরন্দা-ইউর াপীয় ভাষািংশ্”। 
. 
ইরন্দা-ইউর াপীয় ভাষািংরশ্  লিশ্ বকেু শ্াখা নত্ব  হয় র্া  একবট শ্াখা হরচ্ছ ভা ত্ীয় আর্বভাষা। প্রাচীন ভা ত্ীয় আর্বভাষা  
প্রাচীন রূপ পাওয়া র্ায় ঋিরিরে  মযগুরলারত্, র্া ললখা হরয়বেল ১০০০ বিষ্টপূিবারব্দ। এক সময় কারল  পব িমায় এই ভাষা 
মানুরষ  কারে েুরিবাধয লঠরক কা ণ নেনবন্দন িযিহা  হরত্ হরত্ ভাষা অরনকখাবন পব িবত্বত্ হরয় বিরয়বেল। 
. 
বিষ্টপূিব ১২০০ লথরক ৮০০ অব্দ পর্বি নিবেক িা নিবেক সংসৃ্কত্ ভাষা  িযিহা  বেল। বিষ্টপূিব ৪০০ অব্দ লথরক পাওয়া র্ায় 
সংসৃ্কত্ ভাষা  িযিহা , লর্বট িযাক ণবিে পাবণবন  হারত্ বিবধিদ্ধ হরয়বেল। প্রাচীন ভা ত্ীয় আর্বভাষা িলা হয় নিবেক ও 
সংসৃ্কত্রক; এ োড়াও বেল মধয ভা ত্ীয় আর্বভাষা র্া প্রাকৃত্ ভাষা নারমও পব বচত্। বিষ্টপূিব ৪৫০ অব্দ লথরক ১০০০ বিষ্টাব্দ 
পর্বি এ ভাষাগুরলা  কথয ও ললখয রূপ প্রচবলত্ বেল। এ ভাষা  অপভ্রংশ্(বিকৃত্ রূপ) লথরক জম বনরয়রে নানা আধুবনক 
ভা ত্ীয় আর্বভাষা লর্মনঃ িাংলা, বহন্দী, গুজ াটী, মা াঠী, পািািী প্রভৃবত্ ভাষা। আমারে  িাংলা ভাষা  আবে রূপ পাওয়া র্ায় 
চর্বাপরে র্া প্রায় ১ হাজা  িে  আরি ললখা হরয়বেল। মাত্র ৩০০০ িে  সমরয়  মরধয শুধু ইরন্দা-ইউর াপীয় ভাষািংশ্ লথরক 
ভা ত্ীয় উপমহারেরশ্  এত্গুরলা আধুবনক ভাষা জম বনরয়রে।  
. 
১ হাজা  িে  আরি  চর্বাপরে  িাংলা আ  আজরক  িাংলা ভাষা  মরধয  রয়রে বি াট পাথবকয। আজ লথরক প্রায় ৫০০ িে  
আরি  লশ্েবপয়ার   রু্রি  ইংর বজ  সারথও িত্বমান ইংর বজ  অরনক পাথবকয লেখা র্ায়। ৫০০ িা ১০০০ িে  লত্া েীঘব 
সময়; ১০০ িে  আরিই িাংলা ও ইংর বজ  লর্ রূপ বেল, ত্া আজরক  িাংলা ও ইংর বজ  লচরয় অরনক বভন্ন। 
. 
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আম া লেখলাম লর্ ভাষা বকভারি সমরয়  সারথ পব িবত্বত্ হয়। এক ভাষা লথরক কত্ ভাষা জম বনরত্ পার । কারজই পৃবথিী  
আবে মানি আেম(আ) লর্ ভাষায় কথা িলরত্ন, আজরক  পৃবথিীরত্ও সিাই লসই ভাষারত্ই কথা িলরি—এটা ভ্রাি ও 
অজ্ঞত্াপূণব বচিা োড়া বকেুই না। এ ধ রণ  বচিা-ভািনারক লমারটও “বিজ্ঞানমনষ্ক” িলা র্ারচ্ছ না। 
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৬৭  
অবিরত্ব  উরেশ্যহীনত্া ও ননবত্কত্া  অনবিত্ব  
-বনলয় আ মান 
 

আচ্ছা চুব  ক া বক খা াপ? লকন খা াপ? কার া েবত্ হরচ্ছ িরল? আচ্ছা েবত্ ক া বক খা াপ? লকন খা াপ?... 
. 
প্রশ্নগুরলা আপনা  কারে আজগুবি লঠকরল িলরত্ হয় আপবন এখরনা বিজ্ঞানমনস্কত্া  মাকারম লপৌঁেরত্ পার নবন। আপনারক 
একটু বিজ্ঞানমনস্ক েৃবষ্টরকাণ লথরক বিষয়টা িযাখযা কব । 
. 
বিজ্ঞানমনস্ক া িরল লর্, বিজ্ঞানী া িরলন লর্, বিজ্ঞান িরল এই বিশ্বজিৎ সৃবষ্ট  লপেরন আল্লাহ  লকারনা ভূবমকা লনই। মারন 
িুবদ্ধমান লকারনা সত্ত্বা এ  লপেরন োয়ী নয়। এই লিাটা বিশ্বজিৎ একবট অন্ধ শ্বি  ো া সংঘবটত্ েুঘবটনা। জড় পোথব লথরক 
আরি আরি একরকাষী জীি, লসখান লথরক আরি আরি িত্বমান মানুরষ  উদ্ভি। 
. 
এই বিিত্বন প্রবিয়ায় 'ভারলা' িা 'খা াপ' নামক লকারনা িস্তু কখরনা নত্ব  হয়বন। ইনেযাে, একটা বজবনসরক সিবসম্মত্ভারি 
'ভারলা' িা 'খা াপ' িরল আখযা লেয়া  লকারনা মানেণ্ড লনই। সত্ত্বািত্ভারি একটা বজবনস কখরনা 'ভারলা' িা 'খা াপ' হয় না। 
লকউ র্খন লসটারক 'ভারলা' িরল, ত্খনই লকিল লসটা 'ভারলা'। লকউ 'খা াপ' িলরল 'খা াপ'। আিা  একজন িযবি িা একবট 
লিাষ্ঠী িা জাবত্  কারে র্া ভারলা, অনয িযবি/রিাষ্ঠী/জাবত্  কারে ত্া খা াপ হরত্ই পার । বিবভন্ন রু্রি একই বজবনস কখরনা 
ভারলা, কখরনা খা াপ িরল বিরিবচত্ হয়। 
. 
আম া র্া বকেুরক ভারলা িা খা াপ িরল জাবন, ত্া হরলা লকারনা না লকারনা ধমব িা সামাবজক  ীবত্নীবত্ িা  ািীয় আইরন  
মাধযরম সংজ্ঞাবয়ত্ ভারলা-খা াপ। আম া আমারে  মনরক লস অনুর্ায়ী লপ্রাগ্রাম কর  লনই। বকন্তু আমারে  এই বনমবাণ এিং 
লপ্রাগ্রারম  িাইর  একটা বনবলবপ্ত িািিত্া  অবিত্ব আরে। বনবলবপ্ত িলা  কা ণ হরলা, িুবদ্ধমান সত্ত্বা  হিরেপ োড়াই বনরজ বনরজ 
সৃষ্ট এই জড় প্রকৃবত্রত্ ভারলা-খা াপ, নযায়-অনযারয়  লকারনা পাথবকয লনই। সাপ িযাঙরক খায়। এখারন অনযায়কা ী লক? 
. 
ত্াই বিজ্ঞানমনস্ক েৃবষ্টরকাণ লথরক লেখরল, আপনা  চা পারশ্ আপবন র্ত্বকেু  অবিত্ব লেখরেন ত্া পরয়ন্টরলস। মারন এরে  
অবিরত্ব  লকারনা উরেশ্য লনই। আপনা  আমা  নত্ব  ক া 'ভারলা', 'খা াপ', 'নযায়', 'অনযারয়'  এই বসরস্ট্মটাও আসরল 
উরেশ্যহীন। সিবকেু  লশ্রষ ওই এক বজবনস- মৃতু্য! 
. 
আর া কবঠন কর  িযাখযা ক া র্ায়। এ বনরয় বিজ্ঞান, ত্ত্ত্ব ও সাবহরত্য  েীরে বজবনসপাবত্  ভাণ্ডা   রয়রে। লসবেরক লিরল 
আরলাচনাটা জবটল হরয় র্ায় ও প্রাসবঙ্গকত্া হা ায়। 
. 
অবিত্বশ্ীল এই জিরত্  উরেশ্যহীনত্ারক র্বে আপবন স্বীকা  কর ন (অথবাৎ ধমবীয় লকারনা বিশ্বারস  মাধযরম জিরত্  
উরেশ্যহীনত্ারক অস্বীকা  না কর ন), ত্াহরল আপনা  সামরন করয়কটা অপশ্ান লখালা থারক। 
. 
একটা অপশ্ান হরলা আপবন সুইসাইি কর  লেলরত্ পার ন। সিবকেুই র্খন অথবহীন, সিবকেু  লশ্ষ পব ণবত্ র্খন মৃতু্য, লত্া 
এখনই নয় লকন? আর কটা অপশ্ান হরলা বিরনােন। সি করম  নেবহক চাবহো পূ ণ কর  আপবন চ মত্ম বিরনােনময় 
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জীিনর্াপন কর  মৃতু্য  জনয অরপোটারক ভুরল থাকরত্ পার ন। অথিা  িবপপাসু েমত্াধ  শ্াসক হরয় জীিরন  সরিবাচ্চ 
মজাটা লুরট বনরত্ পার ন ম া  আরি। অথিা বনরজ  জীিরন  উপ  বনরজই একটা অথব আর াপ ক রত্ পার ন লর্ 'আবম এই 
এই উরেরশ্য িাাঁচরিা'। 
. 
বিজ্ঞানমনস্ক জীিনেশ্বরন  ভয়ািহ বেক হরলা উপর  এখন পর্বি র্া র্া িলা হরলা ত্া। বকন্তু বিজ্ঞানমনস্ক া আপনারে  সামরন 
ত্ারে  ধরমব  সিবকেু উরল্লখ কর  না। ক রল আপনা া ত্ারে  উপ  বি ি হরয় লর্রত্ন। আবসে মবহউেীন া র্খন োবি কর  
রু্বি িযিহা  ক া ত্ারে   ীবত্, আ  চাপাবত্ বেরয় লকাপারনা মুবমনরে   ীবত্- এ কথা বেরয় লস মুবমনরে  উপ  
বিজ্ঞানমনস্করে  একটা লমা াল সুবপব ওব বট প্রবত্ষ্ঠা কর । বকন্তু ত্া  এ কথাটা লকারনা ভযালু িহন কর  না। 
. 
কা ণ সি রু্বি বনরয় লিাঁরচ থাকা  প ও অথবহীন জীিরন  লশ্ষটা হয় ওই অথবহীন মৃতু্য  মাধযরম। আ  বিজ্ঞারন  েৃবষ্টরত্ 
লর্রহতু্ নযায়-অনযায় িরল বকেু লনই, ত্াই চাপাবত্ বেরয় লকাপারনাটাও একটা প্রাকৃবত্ক লেরনারমনন োড়া বকেু না। খবন লথরক 
আহব ত্ ললাহা প্রবিয়াজাত্ হরয় হাত্লরু্ি ধা ারলা ইস্পাত্ হয়। একবট লহারমা লসবপরয়রে  ঐবচ্ছক লপশ্ী  নড়াচড়ায় অপ  
লহারমা লসবপরয়রে  খুবলরত্ োটল হয়। মাধযাকষবণ শ্বি  কা রণ লভত্ কা  লসর ব্রাল িবিগুরলা ভূবমরত্ পরড় র্ায়। এ  লিবশ্ 
বকেু না। 
. 
উপর   এই জবটল োরমলা অল্প কথায় সমাধান হরয় র্ায় নযায়-অনযায় বনধবা রণ  একটা সত্ত্বায় বিশ্বাস ক রল। আল্লাহ িরলরেন 
নযায়, অত্এি নযায়। আল্লাহ িরলরেন অনযায়, অত্এি অনযায়। 
. 
ইসলামী শ্ারস্ত্র  পবণ্ডত্রে  বজরজ্ঞস ক রল লেখরিন, কী কী কা রণ মানুষরক হত্যা ক া র্ায় ত্া  বলস্ট্ আরে। বকন্তু কী কী 
কা রণ মানুষরক হত্যা ক া র্ায় না, ত্া  লকারনা বলস্ট্ লনই। কা ণ লসটা অসীম। বলস্ট্ কর  লশ্ষ ক া র্ারি না। ওই বনধবাব ত্ 
কা ণগুরলা  িাইর  একটা মানুষরক হত্যা ক া মারন সমগ্র মানিজাবত্রক annihilate কর  লেলা। লকন? আল্লাহ িরলরেন 
ত্াই। 
. 
বিজ্ঞানমনস্ক না হরয় আমা  ইসলারম বিশ্বাস ক া  কা ণগুরলা  মারে একটা হরলা এই লর্ এটা আমা  জীিনরক সহজ কর । 
ইসলাম আমা  জীিনরক একটা উরেশ্য লেয়। বিজ্ঞানমনস্করে  মরত্া পাত্া  প  পাত্া কবঠন ভাষায় লমাটা লমাটা িই বলরখ 
লশ্রষ উপসংহার  বিরয় আমারক িরল না "রত্ামা  এই অবিত্ব অথবহীন, লত্ামা  মৃতু্য অথবহীন।" 
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৬৮ 
“কু আরন  স্বাত্রযয  িযাপার  একবট োশ্ববনক পর্বারলাচনা”  
মূলঃ হামজা এ. র্ত্ববর্স 
অনুিােঃ কাবজ মাহবে মাহমুে উৎস 
সম্পােনাঃ মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

উইবলয়াম লশ্েবপয়া  বেরলন ইংর বজ ভাষা  একজন কবি ও নাটযকা । ইংর বজ ভাষা  লশ্রষ্ঠ ললখক বহসারি বত্বন বিরিবচত্ 
হরয় থারকন।স্বত্য ঘ ানা  সাবহত্যকরমব   চবয়ত্া বহসারি ত্াাঁ  উোহ ণ প্রায়ই তু্রল ধ া হয়। লকউ লকউ রু্বি লেখান, একজন 
মানুষ হরয়ও র্বে লশ্েবপয়া  ত্াাঁ  কবিত্া ও িল্প একবট স্বত্য উপারয় উপস্থাপন ক রত্ পার ন, ত্াহরল কু আন র্ত্ই স্বত্য 
লহাক না লকন লসবট লকান িযাপা ই নয়— এবটও অিশ্যই একজন মানুরষ   চনা। 
. 
সবত্য কথা িলরত্, উপর   রু্বিরত্ বকেু সমসযা আরে।উপর   রু্বিরত্ কু আরন  স্বাত্রযয  প্রকৃত্ স্বরূপ বিরিচনায় লনয়া 
হয়বন এিং এ  ো া লশ্েবপয়ার   মত্ সাবহত্য প্রবত্ভা  স্বাত্যযও বঠক উপলবি ক া র্ায় না।র্বেও লশ্েবপয়ার   িল্প ও 
কবিত্াগুরলা অপ্রবত্েন্দ্বী নশ্বল্পক বনেশ্বন বহসারি সমােৃত্ হরয়বেল, ত্িুও বত্বন ত্াাঁ  সাবহত্যকরমব  লেরত্র লর্ রূপর খা অনুস ণ 
ক রত্ন ত্া বকন্তু স্বত্য বেল না।অরনক লেরত্রই লশ্েবপয়া  প্রচবলত্ লযাবম্বক লপন্টাবমটা  (লযাবম্বক লপন্টাবমটা  কারিয  একবট 
েন্দ। এ  ো া এমন একবট লাইনরক লিাোয়, র্া পাাঁচবট চ ণ বনরয় িবঠত্।“সাধা ণভারি লপন্টাবমটা ” শ্ব্দবট  মারন হরচ্ছ – 
লর্ লাইরন পাাঁচবট চ ণ আরে।) িযিহা  কর বেরলন।বকন্তু কু আরন  ভাষা  লেরত্র  রয়রে একবট সমূ্পণব অপব বচত্ ও অতু্লনীয় 
সাবহত্যরূপ। কু আরন  িাচনভবঙ্গ  িাঠবনক নিবশ্ষ্টযই এ  স্বত্যত্া প্রেশ্বন কর , এ  সাবহবত্যক ও ভাষািত্ রূপর খা  
বিষয়রকবন্দ্রক মূলযায়ন বকন্তু ত্া কর  না। 
. 
এই বিষয়গুরলারক মাথায় ল রখ আম া েু’’বট পদ্ধবত্ অিলম্বন ক রত্ পাব  লর্গুরলা আমারে  সামরন স্পষ্টভারি তু্রল ধ রি লর্, 
কু আন লর্ সৃবষ্টকত্বা  পে লথরক আিত্ এিং এবট লর্ একবট অরলৌবকক গ্রন্থ -এই বিশ্বারস  বপেরন অরনক িড় ধ রন  রু্বি 
 রয়রে। প্রথম পদ্ধবত্বট হরচ্ছ ‘লর্ৌবিক বসদ্ধাি’ এিং বেত্ীয়বট হরচ্ছ ‘অরলৌবককত্া  েশ্বন’। 
. 
লর্ৌবিক বসদ্ধািঃ 
. 
‘লর্ৌবিক বসদ্ধাি’ হল লসই বচিন পদ্ধবত্ লর্খারন লর্ৌবিক বসদ্ধািসমূহ সিবসম্মত্ভারি িৃবহত্ লকান বিিৃবত্ অথিা প্রমাণরর্ািয 
লকান উোহ ণ লথরক লনওয়া হয়।এই পদ্ধবত্বটরক ‘রু্বিসঙ্গত্ হিরেপ’ িা ‘রু্বিসম্মত্ বসদ্ধাি’ও িলা হয়। 
. 
কু আরন  স্বাত্রযয  প্রসঙ্গ আসরল প্রাচয এিং পািারত্য  পবণ্ডত্ া লর্ কথাবট  িযাপার  একমত্ হরয় র্ান লসবট হরচ্ছঃ 
. 
"কু আন নাবর্রল  সময় এবট আ িরে  ো া র্থার্থভারি নকল ক া হয় বন।” 
. 
এই বিিৃবত্ লথরক আম া বনরচ  লর্ৌবিক বসদ্ধািগুরলারত্ আসরত্ পাব : 
. 
১। কু আন লকান আ রি  ো া  বচত্ নয়।রকননা কু আন নাবর্রল  সময় আ ি া ত্ৎকালীন সমরয়  অনযত্ম লশ্রষ্ঠ ভাষা 
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বিশ্া ে বেল এিং ত্া া কু আরন  সরঙ্গ প্রবত্েবন্দ্বত্ায় িযথব হয়।ত্া া এটাও স্বীকা  কর  লর্, কু আন কখরনাই একজন 
মানুরষ  ো া  বচত্ হরত্ পার  না। 
. 
২। কু আন লকান অনা রি  ো াও  বচত্ হরত্ পার  না।কা ণ কু আরন  ভাষা হল আ বি এিং কু আনরক সেলভারি 
চযারলি জানারনা  অনযত্ম পূিবশ্ত্ব হল আ বি ভাষা  জ্ঞান থাকা। 
. 
৩।বনরম্ন  কা ণগুরলা  জনয কু আন নিী মুহাম্মারে  (ملسو هيلع هللا ىلص) ো াও  বচত্ হওয়া সম্ভি নয়ঃ - 
. 
ক. নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজ একজন আ ি বেরলন, বকন্তু সকল আ ি কু আরন  প্রবত্েবন্দ্বত্া ক রত্ বিরয় িযথব হরয়রেন। 
. 
খ. কু আন নাবর্রল  সময় লর্ সকল আ ি ভাষাবিে বেরলন, ত্া া কখরনা নিী মুহাম্মােরক (ملسو هيلع هللا ىلص) কু আরন   চবয়ত্া িরল 
অবভরু্ি কর নবন। 
. 
ি. নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁ  এই ব সালারত্  োবয়ত্ব পালনকালীন সমরয় অরনক েুঃখ-েুেবশ্া  বশ্কা  হরয়রেন।উোহ ণস্বরূপ— 
ত্াাঁ  সিারন া মা া লিল, ত্াাঁ  বপ্রয়ত্মা স্ত্রী খাবেজা( া) েুবনয়া লথরক বিোয় বনরলন, ত্াাঁরক সামাবজকভারি িয়কট ক া হরয়রে, 
ত্াাঁ  বনকটত্ম সাথীরে  অত্যাচা  ক া হরয়রে এিং অরনকরকই হত্যা ক া হরয়বেল। বকন্তু কু আরন  সাবহত্যরূপ আরি  মত্ই 
ঐশ্বব ক ধ্ববন ও স্বভািমবণ্ডত্ থাকল।কু আরন  লকাথাও নিী মুহাম্মারে  (ملسو هيلع هللا ىلص) অশ্াবি িা আরিরি  প্রকাশ্ ঘটল না। নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এসি অিস্থা  বভত্  বেরয় লিরলন অথচ কু আরন  সাবহবত্যক ভবঙ্গমা  লকাথাও ত্াাঁ  আরিরি  লকান িবহঃপ্রকাশ্ ঘটরলা না— 
মনিাবত্ত্বক ও শ্া ী িৃিীয় বেক বেরয় এটা সমূ্পণব অসম্ভি িযাপা  বেল, র্বে বত্বন আরেৌ কু আরন   চবয়ত্া হরয় থাকরত্ন।  
. 
ঘ. সাবহবত্যক মান বিরিচনায় কু আন একবট অসামানয গ্রন্থ বহসারি পব িবণত্। অথচ এ  আয়াত্গুরলা লস সমরয় সংঘবটত্ 
বিবভন্ন পব বস্থবত্ ও ঘটনা  লপ্রবেরত্ বিবভন্ন সমরয় নাবর্ল হরয়রে। বকন্তু ত্া সরত্ত্বও লকান পুনঃবন ীেণ িা কাট-োট ক া োড়াই 
এগুরলা অসামানয সাবহবত্যক কমব। র্ত্ লশ্রষ্ঠ সাবহত্যকমব আরে, এ  সিগুরলা ই বনখুাঁত্ হওয়া বনবিত্ ক া  জনয পুনঃবন ীেণ 
িা কাট-োট ক া  প্ররয়াজন হরয়রে। বকন্তু কু আন (বিবভন্ন ঘটনা  লপ্রবেরত্) ত্াৎেবণকভারি নাবর্ল হরয়রে। 
. 
ঙ. নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  হাবেস িা বিি ণগুরলা কু আরন  িণবনাভবঙ্গ  তু্লনায় সমূ্পণব বভন্ন প্রকৃবত্ ।বকভারি একজন মানুষ 
২৩ িে  (রর্টা কু আন নাবর্রল  সময়কাল) ধর  েু’বট সমূ্পণব বভন্ন স্ট্াইরল লমৌবখকভারি লসগুরলা(কু আন ও হাবেস) িণবনা 
ক রত্ পার ? সাম্প্রবত্ক িরিষণা  বভবিরত্ প্রমাণ হরয়রে লর্ শ্াব  ীক ও মানবসকভারি এবট একবট অসম্ভি িযাপা । 
. 
চ. মানুরষ  সি ধ রণ  অবভিযবি  অনুক ণ সম্ভি, র্বে লসই অবভিযবি  প্রবত্রূপ িা বু্লবপ্রন্ট বিেযমান থারক।উোহ ণ বহসারি 
আম া িলরত্ পাব , বকেু বচত্রকমবরক র্বেও অননযসাধা ণ বকংিা বিস্ময়ক   করম  স্বত্য িরল মরন ক া হয়, বকন্তু ত্িুও 
লসগুরলা নকল ক া সম্ভি।বকন্তু কু আরন  লেরত্র এবট বনরজই ত্া  বু্লবপ্রন্ট বহসারি বিেযমান। বকন্তু এখন পর্বি লকউই এ  
অবেত্ীয় সাবহত্যরূরপ  অনুক ণ ক রত্ সেম হয়বন। 
. 
৪। কু আন অনয লকান সত্ত্বা, লর্মন বজন িা লপ্রত্াত্মা  ো া  বচত্ হরত্ পার  না, কা ণ কু আন এিং ঐশ্বব ক িাণীসমূহ 
বনরজ াই হল ত্ারে  অবিরত্ব  বভবি।ত্ারে  অবিত্ব প্রমাবণত্ হয় ঐশ্বব ক িাণী  বভবিরত্ই, লকান িরিষণামূলক ত্থয ো া 
নয়।সুত্ াং র্বে লকউ োবি কর  কু আরন  উৎস হল অনয লকান সত্ত্বা, ত্াহরল ত্ারক এ  (সত্ত্বা )অবিত্ব প্রমাণ ক রত্ হরি 
এিং এ  ো া ঐশ্বব ক িাণী  সত্যত্াই প্রমাণ হরয় র্ারি।এরেরত্র র্বে বজনরে  অবিত্ব প্রমাণ ক া  জনয কু আনরক ঐশ্বব ক 
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িাণী বহসারি িযিহা  ক া হয়, ত্াহরল এই লর্ৌবিক বসদ্ধাি প্রবিয়াবট িযিহা  ক া  লকান প্ররয়াজনই হরি না, লকননা কু আন 
ইবত্মরধযই একবট ঐশ্বব ক িাণী বহসারি প্রবত্বষ্ঠত্ হরয় লিরে। কা ণ বজনরে  অবিত্ব বিশ্বাস ক া  অথবই হল সিা  আরি 
কু আরন বিশ্বাস ক া। 
. 
৫। কু আন শুধুমাত্র স্রষ্টা  বনকট লথরকই আসরত্ পার , লকননা এটাই একমাত্র লর্ৌবিক িযাখযা এিং অনযানয সকল িযাখযাই 
িাবত্ল প্রমাবণত্ হরয়রে।কা ণ ত্া া একবট লিাধিময ও সুসঙ্গত্ উপারয় কু আরন  এই স্বাত্রযয  িযাখযা বেরত্ পার  না। 
. 
অরলৌবককত্া  েশ্বনঃ 
. 
অরলৌবককত্া  ইংর বজ প্রবত্শ্ব্দ হল ‘miracle’ লর্বট লযাবটন শ্ব্দ ‘miraculum’ লথরক উদূ্ভত্, র্া  মারন হরচ্ছ - “বিস্ময়ক  
লকান বকেু”।সাধা ণত্ অরলৌবকক ত্ারকই িলা হয়, লর্টা প্রকৃবত্  সাধা ণ বনয়মরক ভঙ্গ কর (lexnaturalis); র্বেও এবট 
একবট অসংলি সংজ্ঞা।প্রকৃবত্  সাধা ণ বনয়ম সম্পরকব আমারে  লর্ িুে, লসজনযই এই অসংলিত্া; োশ্ববনক বিবলয়নবস্ক  ভাষয 
অনুর্ায়ী, “... “লর্ পর্বি প্রকৃবত্  সাধা ণ বনয়মগুরলারক সািবজনীন প্রিািনামূলক বসদ্ধাি বহসারি বিরিচনা ক া হরি, লস পর্বি 
সাধা ণ বনয়ম লমরন না চলা  ধা ণাটা অসঙ্গবত্পূণব বহসারি বিরিবচত্ হরি”।” 
. 
প্রকৃবত্  সাধা ণ বনয়মগুরলা হল এমন বকেু প্রিািনামূলক বসদ্ধাি লর্গুরলা আম া এই মহাবিরশ্ব পর্বরিেণ কব ।র্বে 
অরলৌবককত্া  সংজ্ঞা হয় সাধা ণ বনয়রম  লঙ্ঘণ, অনয কথায় আম া মহাবিরশ্ব লর্সি  ীবত্ পর্বরিেণ ক বে লসগুরলা  
িযবত্িম, ত্াহরল একবট সুস্পষ্ট ধা ণািত্ ভুল ঘরট।ভুলবট হলঃ লকন আম া  ীবত্  এই অনুভূত্ লঙ্ঘণরক  ীবত্  একবট অংশ্ 
মরন ক রত্ পা বে না? সুত্ াং, অরলৌবককত্া  সি লথরক সঙ্গবত্পূণব সংজ্ঞা হল - লকান বকেু  লঙ্ঘণ নয় ি ং 
অসম্ভািযত্া।োশ্ববনক উইবলয়াম ললন লিইি “প্রকৃবত্  সাধা ণ বনয়রম  লঙ্ঘণ””-অরলৌবককত্া  এই সংজ্ঞারক প্রত্যাখযান 
কর রেন এিং এ  পব িরত্ব একবট সঙ্গবত্পূণব সংজ্ঞা প্রোন কর রেন।ত্া হল -“”লর্ সকল ঘটনা প্রকৃবত্  কার্বক  েমত্া  
িাইর  অিস্থান কর ”।” এটা ো া র্া লিাোরচ্ছ ত্া হল - অরলৌবকক ঘটনা হরচ্ছ কার্বকা ণ সম্বন্ধীয় িা লর্ৌবিক সম্পরকব  
বিরিচনায় অসম্ভি লকান কাজ। 
. 
অরলৌবকক কু আনঃ 
. 
লর্ বিষয়বট কু আনরক অরলৌবকক কর  তু্রলরে ত্া হল, এটা আ বি ভাষা  প্রকৃবত্  কার্বক  েমত্া  িাইর  অিস্থান 
কর ।আ বি ভাষা  লেরত্র কার্বক  েমত্া  প্রকৃবত্বট হল - আ বি ভাষা  িযাক ণিত্ লর্ লকান শুদ্ধ প্রকাশ্ভবঙ্গ সিবোই 
প্রচবলত্ আ বি িেয িা পরেয  সাবহত্য কাঠারমা  মরধয পড়রি। 
. 
কু আন একবট অরলৌবকক গ্রন্থ, লকননা এ  সাবহত্যভবঙ্গ আ বি ভাষা  কার্বক  েমত্া ো া িযাখযা ক া র্ায় না। লকননা আ বি 
শ্ব্দ, িণব ও িযাক বণক বনয়রম  সকল সম্ভািয সমিয়ই িযয় ক া হরয়রে, বকন্তু এ  পর ও কু আরন  সাবহত্যভবঙ্গমা নকল ক া 
সম্ভি হয়বন।আ িরে  মরধয র্া া লস সমরয়  অনযত্ম লশ্রষ্ঠ আ বি ভাষাবিে বহসারি পব বচত্ বেল, ত্া া কু আরন  সরঙ্গ 
প্রবত্েবন্দ্বত্ায় িযথব হয়।প্রখযাত্ বব্রবটশ্ প্রাচযবিে ও অনুিােক েস্ট্বা  বেটরজ াে আ িুথনট িরলনঃ 
. 
“মাবজবত্ সাবহত্য র্ত্েূ  পর্বি লর্রত্ পার  ত্া  সীমা  মধয লিশ্ বকেু প্ররচষ্টা চালারনা হরয়রে এ (কু আন) মত্ একবট কীবত্ব 
নত্ব  ক া  জনয, বকন্তু এখরনা পর্বি লকানটাই সেলকাম হয়বন”।” [১] 
. 
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এ  লর্ ত্াৎপর্ব হরত্ পার  ত্া হল -কু আন এিং আ বি ভাষা  মরধয লকান সংরর্াি লনই! র্বেও এটা অসম্ভি মরন হয় কা ণ 
কু আন আ বি ভাষায়  বচত্। অপ বেরক আ বি শ্ব্দ ও িরণব  র্ত্ প্রকা  সমিয় িযিহা  ক া সম্ভি, ত্া িযিহা  ক া হরয়রে 
কু আনরক প ীো ক া ও এ  অনুরূপ নত্ব   জনয।অত্এি আম া এই বসদ্ধারি উপবনত্ হরত্ পাব  লর্, লকিলমাত্র 
অরলৌবককত্াই পার  কু আরন  এই অবিশ্বাসয আ বি সাবহত্যরূরপ  সঙ্গবত্পূণব িযাখযা বেরত্ । 
. 
র্খন আম া কু আরন  স্বত্য সাবহত্যরূরপ  জিাি লখাাঁজা  জনয আ বি ভাষা  কার্বক  েমত্া  বেরক লেয কব , ত্খন আম া 
এটা  (আ বি ভাষা ) এিং এই ঐশ্বব ক গ্ররন্থ  মরধয লকান সংরর্াি খুাঁরজ পাই না। সুত্ াং এভারি একবট অসম্ভি পব বস্থবত্ 
নত্ব  হয় এিং অরলৌবকক লকান িযাখযা  প্ররয়াজন হয়।অত্এি, লর্ৌবিকভারি এই বসদ্ধারি আশ্া র্ায় লর্, র্বে কু আন একবট 
সাবহত্যকমব হয় লর্বট আ বি ভাষা  কার্বক  েমত্া  সীমা  িাইর  অিস্থান কর , ত্াহরল সংজ্ঞানুর্ায়ী এবট একবট অরলৌবকক 
গ্রন্থ। 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] এে.এে.আ িুথনট, ১৮৮৫, িাইরিল ও কু আরন  িঠনরকৌশ্ল, লন্ডন, পৃষ্ঠা নং ৫। 
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৬৯ 
িা উইবনজরম  িযিরচ্ছে: পিব - ১  
-সাইেু   হমান 
 

'িা উইবনজম' 'ইরভালুযশ্ন' 'এরথইজম' ইত্যাবে 'টামব' গুরলা  সারথ আম া সিাই কম লিবশ্ পব বচত্। 'িা উইবনজম' 
'ইরভালুযশ্ন' নামগুরলা শুনরল অরনরক িুরে অথিা না িুরে পরে বিপরে অিস্থান লনয়। 'ইরভালুযশ্ন' িা বিিত্বনিাে শ্ব্দবট 
শুনরলই আম া মরন কব , এটা িা উইন আ  নাবিকরে  সম্পবি, ত্াই ধমববিশ্বাসী অরনরকই লচাখ িন্ধ কর  এ  বিপরে 
অিস্থান বনরয় লনয়, লর্টা আসরল সবঠক নয়। 
. 
জীি বিজ্ঞারন  ভাষায় বিিত্বন হরলা জীরি  নিবশ্রষ্ট  ধা ািাবহক পব িত্বন। প্রকৃবত্ বিজ্ঞানী চালবস িা উইরন  বিিত্বনিাে 
বথওব   আরিও বিিত্বন বনরয় অরনক হাইরপাবথবসস বেরলা। বিজ্ঞানী কালব বলবনয়াস, বপরয়র  লুইস লমৌপাবটবয়াস, িযাবপ্টস্ট্ 
লযামাকবস সহ অরনরক ইরভালুযশ্ন বনরয় কাজ কর রেন। 
. 
িা উইরন  সােলয হরলা লস সিবপ্রথম বিিত্বরন  লমাটামুবট গ্রহণরর্ািয একটা ত্াবত্ত্বক িযাখযা োাঁড় কব রয়বেরলন। িা উইরন  
লেয়া বিিত্বরন  িযাখযা অনুর্ায়ী জীরি  মধযকা  নিবশ্ষ্টয পব িবত্বত্ হয় 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' এ  মাধযরম। প্রবত্কূল পব রিরশ্  
সারথ লর্ খাপ খাইরয় চলরত্ পার  লসই লিাঁরচ থারক-রসাজা িাংলায় িলরত্ লিরল এটাই হরচ্ছ 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' বথওব । 
আম া অরনরক িা উইবনজম ও 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' বথওব  একই বজবনস মরন কব , লর্টা আসরল ভুল।  
. 
িা উইন োড়াও আর া অরনক বিজ্ঞানী 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' বথও ী বনরয় কাজ কর রেন, লর্মন আলরেি  ারসল ওয়ারলস 
(িা উইরন  সহ-কমবী), উইবলয়াম চালবস ওরয়লস, পযাবিক মযাবথউ ত্ারে  মরধয অনযত্ম। ' 
. 
িা উইবনজম' হরলা বিজ্ঞানী িা উইরন  'নযাচা াল বসরলকশ্ন' বথওব   বনজস্ব িযাখযা। প িত্বীরত্ হািবাটব লস্পো  এই 
বথওব রক 'সা ভাইভাল অে েযা বেরটস্ট্' নারম বকেুটা বভন্ন রূরপ িযাখযা কর ন। িা উইন ত্া  'ওব বজন অে লস্পবসস' িইরয় 
সকল জীি একই আবেরূপ লথরক এরসরে িরল লর্ মত্ামত্ বেরয়রে এটাও িা উইবনজরম  অনযত্ম একটা মত্িাে। 
িা উইরন  'নযাচা াল বসরলকশ্ন' আর া েশ্টা নিজ্ঞাবনক বথওব   মরত্াই আরলাবচত্ সমারলাবচত্ হরয়রে। ত্ৎকালীন অরনক 
খযাবত্মান বিজ্ঞানী লর্মন, কালব েন নারিবল, উইবলয়াম থম্পসন, লিবমং লজনবকন ত্া  িযাখযা  বিপরে োরুন সি নিজ্ঞাবনক 
রু্বি উপস্থাপন কর ন েলস্বরূপ িা উইনরক ত্া  িইরয় বকেু পব িত্বন আনরত্ হয়। উরল্লবখত্ বিজ্ঞানীিণ একারিবমকযাবল 
িা উইরন  লথরক অরনক লিবশ্ লর্ািযত্াসম্পন্ন বেরলন।  
. 
মজা  িযাপা  হরলা, িা উইরন  সমরয়ই খুি অল্প সংখযক বিজ্ঞানী ইরভালুশ্রন  সারথ নযাচা াল বসরলকশ্রন  সমৃ্পিত্া স্বীকা  
ক রত্া, অবধকাংরশ্  মরত্ 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' খুিই 'মাইন ' একটা ভূবমকা পালন কর  এ লেরত্র। বিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ এরস 
'নযাচা াল বসরলকশ্ন' ত্ত্ত্ব 'লিথ লিি'এ চরল র্ায়। সামবগ্রকভারি সিাই 'ইরভালুযশ্ন' ত্ত্ত্ব লমরন বনরলও 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' 
বথওব রক অগ্রহনরর্ািয িরল  ায় লেন অরনক খযাবত্মান বিজ্ঞানী লর্মন, এরি হারটবি লিনািব, ভানবন লকরলাি সহ আর া 
অরনরক। বকেুবেরন  মরধযই 'নযাচা াল বসরলকশ্ন' বথওব   বিপ ীরত্ আর া চা বট মত্িাে প্রবত্ষ্ঠা পায় ত্া  মরধয 
'সালটযাশ্বনজম' অনযত্ম।  
. 
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এই ইরভালুশ্নাব  লমকাবনজমটা িা উইরন  লথরক পুর াটাই আলাো। িা উইন লর্খারন িরলবেরলা ইরভালুযশ্ন ধীর  ধীর  
অরনক সময় বনরয় হয়, লসখারন 'সালটযাশ্বনজম' ত্ত্ত্ব অনুসার  'দ্রুত্ িৃহৎ বমউরটশ্ন' এ  মাধযরম ইরভালুযশ্ন সংঘবটত্ হয়। 
এই ত্রত্ত্ব বিশ্বাসীরে  মরধয লজরনবটরে  প্রাণপুরুষ হুরিা েযা লভ্রইস লথরক শুরু কর  আধুবনককারল  কালব ভরয়স, লনারিল জয়ী 
িা িা া মযাক বক্লনটকও আরেন। মিানব মবলকুলা  িারয়ালবজ সমবথবত্ এই ত্ত্ত্ববট অনয সি বথওব  লথরক লিবশ্ গ্রহণরর্ািয ও 
নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্। 
. 
উপর   সংরেবপত্ আরলাচনা লথরক এটা পব ষ্কা  বিিত্বনিারে  উপর  আবে লথরক আজ পর্বি র্ত্ বথও ী পাওয়া র্ায় ত্া  
মরধয িা উইরন  'নযাচা াল বসরলকশ্ন' বথও ী বিজ্ঞারন  েৃবষ্টরকাণ লথরক সিরচরয় অবনভব রর্ািয ও অপ্রারয়াবিক। প্রশ্ন হরত্ 
পার , ত্া পর ও িাবক সি বথওব  লথরক িা উইরন  বথও ী লকরনা লিবশ্ আরলাবচত্ ও সমারলাবচত্? এ  বপেরনও অরনক 
কা ণ আরে, ত্া  র্ত্টা না নিজ্ঞাবনক ত্া  লথরকও সামাবজক ও  াজবনবত্ক। প িত্বী পরিব এই বিষরয় আরলাচনা হরি 
ইনশ্াআল্লাহ। 
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৭০ 
অবভরর্ািঃ কু আন িরল আকাশ্ ও পৃবথিী নত্ব রত্ ৬ বেন ললরিরে অথচ বিজ্ঞান 
িরল করয়ক বমবলয়ন িে  ললরিরে 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ র্বে পৃবথিী ও আকাশ্মণ্ডলী েয় বেরন সৃবষ্ট কর  থারকন (Quran 50:38) [র্া মানুরষ  বহরসরি 
১০০০ িে  (Quran 22:47, 32:5) অথিা ৫০০০০ িে  (Quran 70:4)], ত্রি বিজ্ঞান লকন িরল বিি িযাং 
সংিবঠত্ হওয়া  প  পৃবথিী নত্ব  হরত্ প্রায় করয়ক বমবলয়ন িে  সময় ললরিরে? 
. 

উি ঃ পবিত্র কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ আবম আকাশ্মণ্ডলী, পৃবথিী ও এই েুইরয়  মধযিত্বী সিবকেু েয় ‘আইয়ারম’(বেন/সময়কাল) সৃবষ্ট কর বে এিং আমারক 
লকানরূপ ক্লাবি স্পশ্ব কর বন।” 
(কু আন, ক্বে ৫০:৩৮) 
. 
"ত্া া লত্ামারক আর্াি ত্ব াবিত্ ক রত্ িরল। অথচ আল্লাহ কখনও ত্াাঁ  ওয়াো ভঙ্গ কর ন না। লত্ামা  প্রভু  কারে একবেন 
লত্ামারে  িণনা  হাজা  িের   সমান। " 
(কু আন, হাি ২২:৪৭) 
. 
" বত্বন আকাশ্ লথরক পৃবথিী পর্বি সমি কমব পব চালনা কর ন, অত্ঃপ  ত্া ত্াাঁ  কারে লপৌেরি এমন এক বেরন, র্া  
পব মাণ লত্ামারে  িণনায় হাজা  িের   সমান। “ 
(কু আন, সাজো ৩২:৫) 
. 
“লের শ্ত্ািণ এিং রূহ ত্াাঁ (আল্লাহ ) বেরক উধ্ববিামী হয় এমন একবেরন, র্া  পব মাণ পিাশ্ হাজা  িে ।” 
(কু আন, মাআব জ ৭০:৪) 
. 
আ বি ভাষায়  ِيَْوم [উচ্চা ণঃ ইয়াওম; িহুিচনঃ   أَيَّام (আইয়াম)] শ্ব্দবট িযাপকারথব িযিহৃত্ হয়।আ বিরত্ শ্ব্দবট বেন, পর্বায়কাল, 
সময়কাল ইত্যাবে অরথব িযিহৃত্ হয়। [১] 
. 
সু া ক্বে এ  ৩৮নং আয়ারত্ লর্   أَيَّام (আইয়াম) এ  কথা িলা আরে ত্া অিশ্যই ২৪ ঘণ্টা  বেন হওয়া সম্ভি নয়।কা ণ লস 
সমরয় সূর্ব নত্ব  হয়বন; কারজই লসৌ  বেরন  বহসাি এখারন অিাি ।সু া হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫ লত্ হাজা  িের   বেন 
এিং সু া মাআব জ ৭০:৪ এ ৫০ হাজা  িের   বেরন  কথা উরল্লখ আরে। উরল্লখয লর্, হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫লত্  َأَْلف 
  িা ‘হাজা  িে ’ এ  বেরন  কথা উরল্লখ আরে; র্া ো া লর্মন বনবেবষ্টভারি ১০০০ িে  লিাোরত্ পার , আিা  ‘হাজা َسنَة  
িে ’ ত্থা বিশ্াল নেরঘবয  একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পার । কু আরন শ্ব্দবট  িযিহার   এই নিবচত্রয ো াই লিাো র্ারচ্ছ 
লর্--  ِيَْوم (ইয়াওম) শ্ব্দবট  অথব িযাপক; এ ো া লর্ লকান সময়কারল  বেনই লিাোরত্ পার । এ ো া ২৪ঘণ্টা, ১ হাজা  িে , 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=270318350071219
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৫০,০০০ িে  এমনবক হাজা  িে  িা বিশ্াল নেরঘবয  একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পার ।রমাট কথা, শ্ব্দবট ো া লর্ লকান 
time period িা পর্বায়কাল/সময়কাল লিাোরত্ পার । 
. 
আধুবনককারল মহাবিশ্ব সৃবষ্ট  িযাপার  সি লথরক গ্রহণরর্ািয মত্িাে হরচ্ছ বিি িযাং। মুসবলমরে  বনকট অিশ্যই লকান 
নিজ্ঞাবনক ত্ত্ত্ব মানেণ্ড নয়, কা ণ নিজ্ঞাবনক ত্ত্ত্ব প্রায়শ্ই পব িত্বন হয়। মুসবলমরে  বনকট মানেণ্ড হরচ্ছ কু আন ও 
সুন্নাহ।কা ণ এগুরলা ওহী  অিভুবি, মানুরষ  জ্ঞারন  লথরক এগুরলা অগ্রিামী।ত্রি বিি িযাং ত্রত্ত্ব  সরঙ্গ কু আরন  ত্রথয  
লকান নিপব ত্য লনই। লকননা কু আরন লর্ েয় ‘আইয়ারম’(বেন/সময়কাল) সৃবষ্ট ক া  কথা িলা আরে, ত্া বমবলয়ন িে  
সময়কারল  ‘আইয়াম’ও হরত্ পার ।  ِيَْوم এ  লকান বনবেবষ্ট সময়সীমা লনই।সি লথরক আগ্ররহােীপক বিষয় হরচ্ছ, আধুবনক 
বিজ্ঞান অনুর্ায়ী মহাবিশ্ব নত্ব  হরয়রে েয়বট পর্বায়কারল। র্থাঃ 
. 
1.Plank time 2.Inflationary 3.Formation of proton & neutron 4.Formation of nucleus 5.Formation of 
matter & separation of radiation 6.Familiar universe. [২] 
. 
র্া কু আরন  িণবণা {৬ আইয়াম} অনুরূপ। অত্এি আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, মহাবিরশ্ব  উৎপবি সম্পরকব আধুবনক বিজ্ঞান ও 
কু আরন  ত্রথয  লকান বির াধ লনই। 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

 
ত্থযসূত্রঃ  
[১] http://www.almaany.com/…/di…/ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/ 
[২] বিিাব ত্ভারি Epoch িা সময়কারল  ধাপগুরলা  বিি ণ লেখা লর্রত্ পার  National Geographic Magazine, February 1982 
(Vol. 161, No. 2) লথরক। আমাজরন অিবা  ক া  বলঙ্কঃ https://www.amazon.com/National-Geographic-
Mag…/…/B000PCFDSM 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.almaany.com%2Fen%2Fdict%2Far-en%2Fyawm%2B%2528%2Bday%2C%2Bperiod%2B%2529%2F&h=ATPE2M4isL6CUQOMTLPzECnOfrGHLFJWU8wl4tXHoHiL2CCbpmNsW-VfJ8yKneamuiaXliJlsB2_XysU8bt1102h4tcCG-L0gJJiDF1tvAyET93M4FcWK9CpRciPkZ6qYzo_as_c1Q786cDdoiPKSZu8zgQH34ya6Xd92v5xAZxVnzmM8TLz5XSAVdILuELMBBFeyNUXv5XGLzjYjl-g3PP0IJ4MJ0ptHmbhv0hcL0JO08_RW43chCnU5TlRUB8sP369pcl7jM5B4IK5WATHzJ3-3gh_p5EnGzk3N2FzYQ
https://www.amazon.com/National-Geographic-Magazine-February-1982/dp/B000PCFDSM
https://www.amazon.com/National-Geographic-Magazine-February-1982/dp/B000PCFDSM
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৭১ 
িা উইবনজরম  িযিরচ্ছে: পিব-২  

-সাইেু   হমান 

 

[প্রথম পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৬৯] 
. 
িা উইবনজম বনরয় বিিাব ত্ িলা  আরি ইরভালুযশ্ন বনরয় বকেু আরলাচনা ক া র্াক। ইরভালুযশ্ন বনরয় অরনরক  মারে 
অস্পষ্টত্া আরে। আরিই িলা হরয়রে, ইরভালুযশ্ন িা বিিত্বন হরলা জীরি  জণ্মিত্ নিবশ্রষ্ট  ধা ািাবহক পব িত্বন। বিিত্বনরক 
েুইভারি ভাি ক া র্ায়, মযারিা ইরভালুযশ্ন িা িৃহৎ বিিত্বন ও মাইরিা িা লোট বিিত্বন। আম া সিাই সাধা ণত্ 
মযারিাইরভালুশ্ন বনরয় কথা িবল, ত্কব বিত্কব কব ।  
. 
মযারিাইরভালুশ্ন বথও ী মরত্ জীরি  টােবেরমবশ্ন িা রূপাি , এক জীি লথরক আর ক জীরি পব ণত্ হওয়া সম্ভি। 
সাইবন্টবেক ত্থয অনুর্ায়ী জীরি  এই পূণবাঙ্গ পব িত্বন সম্ভি নয়, বিরশ্ষ কর  িহু লকাষী (মাবটরসলুলা ) জীরি  লেরত্র লত্া 
নয়ই। বকেু স্ট্াবি আরে লর্খারন লেখা লিরে বকেু এক লকাষী লপ্রাকযাব ওট গুরলা  মরধয বজনিত্ সােৃশ্য অরনক।  
. 
লর্মন বকেু বকেু িযাকরটব য়া প্রজাবত্  মরধয বজনিত্ সােৃশ্যত্া অরনক, এই সােৃশ্যত্া হয়রত্া এরভাবলউশ্না ী লমকাবনজরম  
মাধযরম হরয়রে। এক লকাষী জীরি ইরভালুযশ্ন হওয়া খুিই সম্ভি এিং নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্। 
সমসযা হয় ত্খন, র্খন আম া এই লমকাবনজম মাবটরসলুলা  িা িহুরকাষী প্রাণী লর্মন, এবনমযাল, প্লান্ট ইত্যাবে  লেরত্রও একই 
 কম সহজ ও স ল মরন কব । আম া সিাই কমরিবশ্ আবে ও প্রাকৃত্ লকারষ  পাথবকয লোট লিলায় পরড়বে!!! এই েুই প্রকা  
লকারষ  িাকচা াল/কাঠারমািত্ পাথবকয আকাশ্ পাত্াল। ত্ারে  ব রপ্রািাকশ্ন/প্রবত্বলবপ নত্ব   প্রদ্ধবত্ এরকিার ই আলাো।  
. 
উোহ ণ বেরল বক্লয়া  হরি- িযাকরটব য়া (এক লকাষী) লর্খারন লসখারন জমারত্ পার , একটা িযাকরটব য়া লথরক আর কটা 
িযাকরটব য়া হরত্ ৪ লথরক ২০ বমবনট সময় লারি, পোির  একটা এবনমযাল লসল (রকাষ) লথরক আর কটা হরত্ কমপরে ২৪ 
ঘন্টা সময় লারি । এই  কম হাজার া উোহ ণ লেয়া র্ারি, র্া লথরক এটাই স্পষ্ট হরি এক লকাষী আ  িহু লকাষী জীরি  মরধয 
আরেৌ লকারনা বমল নাই। ত্াই িযারেব য়ারত্ ইরভালুযশ্ন হরলই এটা িরল লেয়া চূড়াি লিাকাবম লর্ িহুরকাষী জীরিও ইরভালুযশ্ন 
(মযারিা) হয়।  
. 
িহুরকাষী জীরি মাইরিাইরভালুযশ্ন প্রবত্বনয়ত্ হরচ্ছ। প্রধানত্ বমউরটশ্ন (বজরন  িঠনিত্ পব িত্বন), বজন লিা, লজরনবটক 
বড্রেট (বজরন  স্থানাি ) ইত্যাবে কা রণ প্রাণী লেরহ মাইরিাইরভালুশ্ন হয়। আমারে  লর্ কযাো  হয়, এটাও একপ্রকা  
ইরভালুযশ্ন (মাইরিা)। কযাো  হরল লকারষ  বিএনএ'  স্বাভাবিক িঠন পব িবত্বত্ হরয় র্ায়, েরল অবনয়বযত্ লকাষ িৃবদ্ধ হয়, 
বকেু লপ্রাবটন িা মবলকুযরল  উৎপােন করম িা লিরড় র্ায় বকন্তু এ  েরল মানুষ কখরনা িান  িা হনুমান হরয় র্ায় না!!  
. 
মূলকথা হরলা, মাইরিাইরভালুশ্রন  মাধযরম লেরহ  বিরশ্ষ কর , লকারষ  মধযকা  অভযি ীণ পব িত্বন হরত্ পার , বকন্তু ত্ারত্ 
একধ রণ  প্রাণী/উবদ্ভে অনয লকারনা প্রাণী িা উবদ্ভরত্ রূপািব ত্ হরয় র্ায় না িা িাইর   (রেরনাবটবপকযাল) িঠনিত্ পব িত্বন 
হয় না। 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AC%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=270321170070937
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আর া একটা বিষয় পব ষ্কা  ক া ে কা , আম া প্রায়ই শুবন িান , বশ্ম্পাবি সারথ আমারে  বিএনএ'  অরনক বমল, ত্াই 
আম া ধর  বনরত্ই পাব  এরে  সারথ হয়রত্া আমারে  এক কারল সােৃশ্যত্া বেল।এটাও অজ্ঞত্া  এক িবহঃপ্রকাশ্।  
. 
র্া া মবলকুলা  িারয়ালবজ ভারলা জারন ত্ারে  জনয িুো অরনক সহজ, বিএনএ'  বমল থাকরলই সিবকেু হরয় র্ায় না। 
বিএনএ'ই লশ্ষ কথা নয়, বিএনএ লথরক আ .এন.এ হয়, ত্া  পর  লপ্রাবটন নত্ ী হয়। লপ্রাবটন হরলা সি বকেু  মুরল। 
অরনরকই জারন না, একই জীন (পাটব অে বিএনএ) লথরক বিবভন্ন ধ রণ  আ .এন.এ. নত্ ী হরত্ পার , একই আ .এন.এ. 
বিবভন্ন ধ রন  লপ্রাবটন নত্ ী ক রত্ পার , একই লপ্রাবটরন  বিবভন্ন আইরসােমব (রেখরত্ একই বকন্তু কাজ আলাো) থাকরত্ 
পার । ত্া  মারন বিএনএ'  বমল হরলই সিবকেু হরয় র্ায় না। িযারেব য়া  বিএনএ আ  আমারে  বিএনএ একই বজবনস বেরয় 
নত্ ী, ত্াই িরল িযারেব য়া  বিএনএ লর্ কাজ আমারে  বিএনএ বক একই কাজ কর ? অিশ্যই নয়। প্রাণীরে  বিএনএ   
সােৃশ্য থাকরত্ পার  এিং থাকাটা স্বাভাবিক, মূল পাথবকয হরলা ত্ারে  কারজ এিং এখারনই সিাই স্বাত্য ও আলাো। 

(ইন শ্া আল্লাহ চলরি) 
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৭২ 
কু িানী  জনয কারক লনওয়া হরয়বেল — ইসমাঈল (আ) নাবক ইসহাক (আ) ?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

সম্প্রবত্ লিশ্ বকেু ভাই লমরসরজ জানারলন কু িানী  জনয কারক লনওয়া হরয়বেল—ইসমাঈল(আ) নাবক ইসহাক(আ) এটা বনরয় 
নাবক কনবেউশ্রন  সৃবষ্ট ক া হরচ্ছ।এ বনরয় নাবক নাবিক-মুিমনা া জল লঘালা ক রে।ত্া া নাবক িাইরিল ও কু আন উভয় 
গ্রন্থ লথরক প্রমাণ কর রে ইসহাক(আ) বেরলন কু িানী  জনয বনিবাবচত্ সিান! বিষ্টান বমশ্না ী া ত্ারে  ধমব প্রচা  ক া  জনয 
অরনক আরি লথরকই এ বনরয় প্রচা  চাবলরয় আসবেল।এখন ত্ারে  েরল নাবিক াও লর্াি বেরয়রে। এ লর্ন লচার  লচার  
মাসতু্রত্া ভাই! র্া লহাক, এ বিষয়টা বনরয় এই ললখা। 
. 
ইসলামী আবকো হরচ্ছ—নিী ইব্রাবহম(আ) এ  িড় লেরল ইসমাঈল(আ)রক কু িানী  জনয বনিবাবচত্ ক া হরয়বেল অথবাৎ 
ইসমাঈল(আ) হরচ্ছন ‘জবিহুল্লাহ’।কু আন ো া এবট প্রমাবণত্ এিং এ িযাপার  মুসবলম উম্মাহ  ইজমা  রয়রে।অপ বেরক 
িাইরিল িরল লর্, ইব্রাবহম(আ) এ  অনয লেরল ইসহাক(আ)রক কু িানী  জনয বনিবাবচত্ ক া হরয়বেল।িাইরিরল  Old 
Testament(পু াত্ন বনয়ম) অংশ্বট ইহুবে ও বিষ্টান উভয় ধমবালম্বীরে  ধমবগ্রন্থ।কারজই এ বনরয় মুসবলমরে  বিশ্বাস এক এিং 
ইহুবে-বিষ্টানরে  বিশ্বাস আর ক।নাবিক া মূলত্ ইসলারম  বির াবধত্া কর  এিং অরনক সমরয়ই অরটারমবটক চরয়স বহসারি 
ইহুবে-বিষ্টানরে  অিস্থানরক বিরেন্ড কর । আম া এখন কু আন-হাবেস এিং িাইরিল সকল প্রকার   উৎস লথরকই 
ইব্রাবহম(আ) এ  কু িানী  ঘটনাবট বন রপেভারি আরলাচনা ক ি এিং লেখি আসরল লক কু িাবন  জনয বনিবাবচত্ 
হরয়বেরলন—ইসমাঈল(আ) নাবক ইসহাক(আ)। 
. 
কু আরন সুস্পষ্ট ইবঙ্গত্  রয়রে লর্ ইব্রাবহম(আ) এ  িড় লেরল অথবাৎ ইসমাঈল(আ)লক কু িানী লেিা  জনয বনরয় র্াওয়া 
হরয়বেল।রেখুনঃ সু া আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২ {{এখান লথরক আয়াত্গুরলা লেখুনঃ https://goo.gl/Po8LXS}}। এখারন 
পুর া কু িানী  ঘটনা িণবণা ক া  পর  ১১২নং আয়ারত্ ইসহাক(আ) এ  জরম  কথা িলা হরয়রে।অথবাৎ ঐ ঘটনা  সমরয় 
ইসহাক(আ) এ  জমই হয়বন।আর া লেখুন, সু া হুে ১১:৬৯-৭১ {{এখান লথরক আয়াত্গুরলা 
লেখুনঃ https://goo.gl/3ewS1T}}। এখারন স্পষ্টত্ িলা হরচ্ছ লের শ্ত্া া একই সারথ ইব্রাবহম(আ)রক ইসহাক(আ) ও 
ইয়া'কুি(আ) এ  সুসংিাে লেন।ইসহাক(আ) র্বে জবিহুল্লাহ হরয় থারকন,ত্াহরল ইয়া'কুি(আ) এ  সংিাে বকভারি লেওয়া হরি? 
বত্বন লত্া কু িানীই হরয় র্ারিন! ত্াহরল লত্া ইব্রাবহম(আ)রক লকান প ীো ক া হল না।প ীো  েল আরি লথরকই 
জানা,ইসহাক(আ) লিাঁরচ র্ারিন ও ত্াাঁ  লেরল ইয়া'কুি(আ) নিী হরিন! কু আন লথরক এভারি মুসবলম উম্মাহ বনঃসরন্দরহ বিশ্বাস 
কর  ইসমাঈল(আ) হরচ্ছন জবিহুল্লাহ। 
. 
বিষ্টান-বমশ্না ী বকংিা নাবিক া এই িরল জল লঘালা কর  লর্ঃ কু আরন লকন স াসব  নাম িলা হয়বন? আম া ইবত্মরধযই 
লেরখবে লর্ স াসব  নাম না িলরলও কু আরন এটা স্পষ্ট লর্ ইসমাঈল(আ)ই জবিহুল্লাহ।কু আরন কু িানী  পুর া ঘটনা উরল্লখ 
কর (সু া আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২) জবিহুল্লাহ  নাম উহয  াখা হরয়রে।ঘটনা িণবণা লশ্ষ ক া  পর  ইসহাক(আ) এ  িৃিাি 
শুরু ক া হরয়রে।এ প  মুসা(আ) ও হারুন(আ) এ  িৃিাি।এ ো া স্পষ্ট লিাো র্ারচ্ছ কু িানী  উরেযরশ্য ইসহাক(আ)রক 
লনওয়া হয়বন ি ং িড় লেরল অথবাৎ ইসমাঈল(আ)লক লনওয়া হরয়বেল।মুসবলম,ইহুবে ও বিষ্টান া একমত্ লর্ ইসমাঈল(আ) িড় 
লেরল।কু আন অরনক সমরয়ই মবহমাবিত্ িযবি  নাম উহয ল রখ বিরশ্ষণ বেরয় ঐ িযবিরক প্রকাশ্ ক া হরয়রে।এটা কু আরন  
একবট িণবণাভবঙ্গ।ইসমাঈল(আ) োড়াও ইউনুস(আ) এ  নাম উহয ল রখ এক স্থারন ত্াাঁরক 'র্ান নুন'(মােওয়ালা) িরল উরল্লখ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FPo8LXS&h=ATNE1wnozBmyLOOePLkEy5WE2Z9q4lEKfyDhGYHXPJHyCPezbBQpb07Wmk45C4H1Kxg7ysYH2W6WKCCXhFwh-Pvu5pTUkd6QTEB9pgbAq_w--JuregISmaEUPP4Ep_eBGh5ECXt3KEtBajR6NKhatsjWTKK-QatXgDvOjPNZJpUYMVDoTeIXKqS_BZ5m2RjSQwPhbH5hgiuaMH1-iCCb_HIIZrf_169Ihcesf_AiZt70xynvU1CwqqhcfJwHW2bMb3nMPqyeovdkR-eTTOrwZAGZYz7UT-8fmPMpmBKmRA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F3ewS1T&h=ATMeAnTqUwcPEQgioWuB9Im9oRDpxt3pes3a-IvzEw-OUnVfL3owaJ0O5RCprEFVOP5GI6tr_--yVTGIv6YZHdWOGqN4Dg6Y1a_djTGaghukBF3dmPfHFRZIqUKGPZAZDTJggSOjVRVUWtJopDq-an3LD-y3gTN6TqpVC0zxGKsuCMH_2n7gT6DbV91jpSa7bTmu4gYFCtgNh86iCWN7C_z9QYaucJZQoZdiLYcGz42GsoyDKEhsQW_BSWnkfEKR7Mad2OmHwcnur7vC2DirtT-JKzk_GtOXLy-dFfnBuA
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ক া হরয়রে[রেখুনঃ সু া আবম্বয়া ২১:৮৭; https://goo.gl/qJKoeR ]। 
. 
এিা  আম া ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্রন্থ লথরক ঘটনাবট বিরেষণ ক ি। 
ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্রন্থ [ইহুবেরে  ত্ানাখ, বিষ্টানরে  িাইরিরল  পু াত্ন বনয়ম(Old Testament) অংরশ্  
‘আবেপুিক’(Genesis)] ইব্রাবহম(আ) কতৃ্বক ত্াাঁ  িড় লেরল ইসমাঈল(আ)রক পা ারন (আ িরেশ্) মরুভূবমরত্ ল রখ আসা  
ঘটনাবট িণবণা কর রে। 
সহীহ িুখা ীরত্ও [৩১২৫ নং হাবেস] ঘটনাবট আরে {{হাবেসবট লেখুন এখান লথরকঃ https://goo.gl/xrvAeV }}। 
হাবেস এিং আবেপুিক(Genesis) এ িযাপার  একমত্ লর্—ইসমাঈল(আ)রক র্খন পা ারন (আ ি লেশ্) মরুভূবমরত্ ল রখ 
আসা হয়, ত্খন বত্বন বেরলন লোট বশ্শু। 
ইহুবে ও বিষ্টানরে  ধমবগ্ররন্থ ঘটনাবট লর্ভারি আরে---- 
. 
[ঈশ্ব  িলরলন] “আবম োসী  লেরলবটরকও এক মহা জাবত্রত্ পব ণত্ ক ি কা ণ লস লত্ামা  িংশ্ধ ।” প বেন সকারল 
আব্রাহাম[ইব্রাবহম(আ)] বকেু খািা  এিং চামড়া  থরলরত্ পাবন বনরলন এিং হািা রক(বিবি হাবজ া) বেরলন।বত্বন লসগুরলারক 
ত্া  লকারল তু্রল বেরলন এিং লেরলবট  সারথ ত্ারক পাবঠরয় বেরলন।বত্বন[হািা /বিবি হাবজ া] চরল লিরলন এিং লি রশ্িা  
মরুভূবমরত্ ঘু রত্ লািরলন।চামড়া  থরল  পাবন র্খন লশ্ষ হরয় লিল, বত্বন িাচ্চাবটরক লোাঁরপ  বনরচ  াখরলন।বত্বন উরঠ 
লিরলন এিং কারেই ত্ী  লোড়া  েূ রত্ব বিরয় িরস পড়রলন। 
কা ণ বত্বন ভািবেরলন, “আবম িাচ্চাটা  ম ণ লেখরত্ পা ি না।” বত্বন কারে িরস বেরলন এিং িাচ্চাবট কাাঁেরত্ শুরু ক ল। 
ঈশ্ব  িাচ্চাবট  কান্না শুনরলন।ঈশ্বর   স্বিবেূত্ স্বিব লথরক হািা রক আহ্বান ক রলন, “কী হরয়রে হািা ? ভয় লপরয়া না।ঈশ্ব  
িাচ্চাবট  কান্না শুনরত্ লপরয়রেন কা ণ ও এই স্থারন শুরয় আরে। 
িাচ্চাবটরক লত্াল এিং লকারল নাও, কা ণ আবম ত্ারক এক মহান জাবত্রত্ পব নত্ ক ি।” 
অত্ঃপ  ঈশ্ব  ত্াাঁ  লচাখ খুরল বেরলন এিং বত্বন পাবন  এক কূপ [জমজম কূপ] লেখরত্ লপরলন। বত্বন লসবেরক লিরলন, 
চামড়া  থরল পাবন বেরয় ভবত্ব ক রলন এিং িাচ্চাবটরক পাবন খাওয়ারলন।ঈশ্ব  লসই লেরলবট  সারথ বেরলন, এিং লস আরি 
আরি িড় হল। লস মরুভূবমরত্ িাস ক রত্ লািরলা এিং একজন ত্ী ন্দাজ হল।রস পা ারন  মরুভূবমরত্ থাকরত্া এিং ত্া  মা 
বমশ্র   একবট লমরয়  সারথ ত্া  বিরয় বেরলন।” 
(িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১) 
. 

বকন্তু ইহুবে-বিষ্টানরে  আবেপুিক(Genesis) এ  িণবণায় এখারন একটা িড়সড় সমসযা আরে। ২১নং অধযারয় পব ষ্কা  িলা 
হরচ্ছ লর্ ইসমাঈল(আ)রক মরুভূবমরত্ ল রখ আসা  সমরয় বত্বন এক লোট বশ্শু বেরলন। বঠক লর্ভারি  াসুল(স) এ  হাবেরস 
িলা হরয়রে।  
বকি,একটু আরিই,ঐ একই অধযারয়[আবেপুিক ২১:৫-১১] িলা হরচ্ছ—ইসমাঈল(আ)রক মরুভূবমরত্ ল রখ আসা  কা ণ বেল 
বত্বন ইসহাক(আ)রক লভবঙরয়বেরলন! এ কী কর  সম্ভি, লর্ লেরল একটা কাউরক লভঙারনা  মত্ িড়, এক অধযায় পর ই লসই 
লেরলবট একবট েুরধ  বশ্শুরত্ পব নত্ হয় লর্ পাবন  জনয কাাঁরে?? 
. 
“ইসহারক  র্খন জম হয়, ত্খন আব্রাহারম [ইব্রাবহম(আ)] িয়স ১০০িে । সা া িলরলন, “ঈশ্ব  আমা  মুরখ হাবস বেব রয় 
বেরলন। আ  লর্ এ খি  শুনরি, লসও হাসরি।” 
বত্বন আর া িলরলন, “আব্রাহামরক লকই িা িলরত্ লপর বেল লর্ সা া একসময় িাচ্চা লালনপালন ক রি? ত্া পর ও আবম 
িৃদ্ধা িয়রস ত্াাঁরক একটা সিান এরন বেলাম।” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FqJKoeR&h=ATNjDq23KHYMnx5fVJ0NQgEaTj5L0s2XHZZUbNcoJQkgEm5l_3b668vlmVEHGvHK8lS3lWKfk7-hxNyjHOFIko0qgTBYrIjt0cJJfaHm-iCRhkxvm1cyM9Twk4dEojkT6TWjBngw-goyIP51m9MkFu9q1VYKCEgSf2q8bkHLzfmBmhJR7b67r2Et5v7rJnBh1Ngn0OL-iqbgnR2Eq9-Sgoiq7Q24TUFKz-biFl9E3te0PBj-BjOd1OUIrjNX5vzsEOCNsfl88wk3dp3ClrGqaSOwPEJ9Dd3NYoHJbuIYeg
https://goo.gl/xrvAeV
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িাচ্চাবট িড় হল এিং েুধ খাওয়া োড়ল। আ  লর্বেন ইসহাক েুধ খাওয়া োড়ল, লসবেন আব্রাহাম এক বিশ্াল লভারজ  
আরয়াজন ক রলন। 
বকন্তু সা া লেয ক রলন লর্, আব্রাহারম  বমশ্ ীয় োসী  লেরলবট[ইসমাঈল(আ)] লভঙবচ কাটবেরলা। 
সা া আব্রাহামরক িলরলন, “ঐ োসী আ  ত্া  লেরলটারক লি  কর  োও।কা ণ োসী  লেরল আমা  লেরল ইসহারক  
উি াবধকার   অংশ্ীো  হরত্ পার  না।” 
(আবেপুিক(Genesis) ২১:৫-১২) 
. 
িাইরিরল  িণবণামরত্ ইসমাঈল(আ) বেরলন লোট ভাই ইসহাক(আ) এ  লচরয় ১৪ িের   িড় [রেখুন আবেপুিক ১৬:১৬ ও 
২১:৫]। ইসহাক(আ)এ  েুধ োড়ারত্ ২ িে  লািা  কথা। লসই বহসারি ইসহাক(আ) এ  েুধ োড়ারনা  লভাজসভা  সমরয় 
ইসমাঈল(আ) এ  িয়স বেল ১৪+২=১৬ িে । িাইরিরল  িণবণামরত্, ১৬ িের   লেরলবটরক লভংবচ কাটা  জনয ত্া  মা-সহ 
ইব্রাবহম(আ) লি  কর  বেরয়বেরলন। অথচ লি  কর  লেিা  পর ই আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১ এ  িণবণায় ইসমাঈল(আ) 
েুরধ  বশ্শু হরয় লিরলন!!! 

এ  অথব হরচ্ছ—ইসমাঈল(আ) কতৃ্বক লভংবচ কাটা  ঘটনাবট একবট িারনায়াট ঘটনা। এই ঘটনা  কা রণই িাইরিরল এত্ িড় 
স্ববির াবধত্া লেখা বেরচ্ছ।  
. 
মুহাম্মাে(স) এ  হাবেস এিং আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১ উভরয়  িণবণা অনুর্ায়ী লি  কর  লেিা  সমরয় ইসমাঈল(আ) 
বেরলন বশ্শু। কু আরন  িণবণা অনুর্ায়ী—ইসহাক(আ) এ  জরম  সুসংিাে লেওয়া ও আরি ইসমাঈল(আ)রক কু িানী বেরত্ 
বনরয় র্ািা  ঘটনা ঘরটবেল [রেখুন সু া আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২]।এ  মারন ইসমাঈল(আ)রক মরুভূবমরত্ ল রখ আসা  
ঘটনাটাও ঘরটবেল ইসহাক(আ) এ  জরম ও িহু আরি। কারজই ইসমাঈল(আ) কতৃ্বক ইসহাক(আ) এ  লভাজসভায় লভংবচ 
কাটা  ঘটনা ঘটিা  প্রশ্নই আরস না।  
. 
িাইরিরল  িণবণায়ও লেখা র্ায় লর্ ইব্রাবহম(আ)রক বনরেবশ্ লেওয়া হরয়বেল ত্াাঁ  একমাত্র পুত্ররক কু িানী বেরত্ বনরয় র্ািা  জনয 
[রেখুন আবেপুিক ২২:২], অথচ নারম  জায়িায় ইসহাক(আ) এ  নাম। ইসহাক(আ) কখরনাই ইব্রাবহম(আ) এ  একমাত্র পুত্র 
বেরলন না কা ণ বত্বন বেরলন ত্াাঁ  ২য় লেরল। লকিলমাত্র িড় লেরল ইসমাঈল(আ) এ ই ইব্রাবহম(আ) এ  “একমাত্র পুত্র” 
হওয়া সম্ভি। ইসহাক(আ) এ  জরম  আি পর্বি ১৪ িে  ধর  বত্বনই বেরলন ইব্রাবহম(আ) এ  “একমাত্র পুত্র”।  
. 
প্রকৃত্পরে োরমলাটা আরে ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ। ইহুবে া এই ঘটনায় ইসমাঈল(আ) ও ইসহাক(আ) এ  নাম অেলিেল 
ক রত্ বিরয় েযাক াটা িাাঁবধরয়রে। ইহুবে া লচরয়বেল কু িানী  ঘটনায় ইসমাঈল(আ) এ  নাম িেরল ইসহাক(আ) এ  নাম 
িসারনা  কা ণ ইসহাক(আ) ত্ারে  পূিবপুরুষ। এই কুকাজটা ক রত্ বিরয় ত্ারে  বকত্ারি এই হাসযক  নিপব ত্য িা 
স্ববির াবধত্া লেখা বেরয়রে। 
. 
কারজই আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্—কু আন ও হাবেরস  িণবণায় লকান নিপব ত্য িা োরমলা লনই।ি ং ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থ 
ত্ানাখ ও িাইরিরল ইসমাঈল(আ) ও ইসহাক(আ) এ  নাম অেল-িেল কর  ইসমাঈল(আ)রক কু িানী  ঘটনা লথরক স ারনা 
এিং ইসমাঈল(আ) এ  নারম একবট িারনায়াট ঘটনা অিভুবি ক িা  কা রণই ত্ারে  গ্ররন্থ এই সমসযা লেখা বেরয়রে। কু আন 
ও হাবেরস  িণবণা লমরন বনরল আ  এই সমসযা থারক না ি ং িযাপা গুরলা খারপ খারপ িরস র্ায়। অথচ নাবিক-মুিমনা া 
অন্ধভারি ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ  বিি রণ  উপর ই বনভব  কর , শুধুমাত্র ইসলামরক ভুল প্রমাণ ক া  জনয। অথচ এ ো া 
ত্ারে  বনরজরে  ভুল অিস্থান লত্া প্রমাণ হলই, ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্ররন্থ  বিকৃবত্ও প্রমাণ হল।আম া মুসবলমিণ আল্লাহ  
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লপ্রব ত্ পুরুষরে  মরধয পাথবকয কব  না[রসখুন সু া িাকা াহ ২:২৮৫], আম া সকল নিী- াসুলরকই বিশ্বাস কব  ও 
ভারলািাবস।কু আন-হাবেরস র্বে িলা হত্ ইসহাক(আ) জবিহুল্লাহ, ত্াহরল আম া বনবেবধায় ত্া লমরন বনত্াম।ইসমাঈল(আ) ও 
ইসহাক(আ) উভয়রকই আম া ভারলািাবস।বকন্তু িযাপা  হরচ্ছ কু আন-সুন্নাহ এিং িাইরিল সকল সূত্র লথরকই এটা প্রমাবণত্ লর্ 
ইসমাঈল(আ)ই জবিহুল্লাহ। আল্লাহ মুসবলম উম্মাহরক ষড়র্যমূলক অপপ্রচা  লথরক  ো করুন। 
. 
এই বিষয়বট বনরয় িত্ িে  ঈেুল আর্হা  বেন ইস্রারয়লী ইহুবে পবণ্ডত্ লিন আব্রাহামসরন  সরঙ্গ আমা  অনলাইরন বিরিট 
হরয়বেল। লসই বিরিরট এ বিষরয় বিিাব ত্ আরলাচনা হরয়বেল।বিরিরট  আরলাচনা লেখরত্ পার ন এই লনারটঃgoo.gl/aqb2jk 
. 
এ োড়া এই টবপরক খন্দকা  আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী ( ) এ  একবট অসাধা ণ িই আরেঃ--- “ত্াও াত্, র্ািু , ইবিল ও কু আরন  
আরলারক কু িানী ও জািীহুল্লাহ”। িইবট  িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/PV414o 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Faqb2jk&h=ATMts5dboGVdkDVArQhh0_7q2ibrpevRbPZh53SuQ_z3TMx1LcRCOrDHuY6KdntUKe7zhFl2jFdyl1eW-oJcwQRUh88dN1OwnwLBZ9XHrn5zEVJ6a6Rmb9tFwu1e0WjtIfIt3Sk5PLR3n4wuuyZlaBH_4Si9X275fdi5_t-b4GFB_3wj4CN2T89RRj52W_RWYEgO7Vrf_kOvCZGL40RqedKtgY3rvAX_4Fsq79PFTDhTjf-6dVjlh3SSMLc5QumVhMI5-b5QoVH6tovoCyx5GMfo7Q8D3wLvPuJ3SoGygQ
https://goo.gl/PV414o
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৭৩ 
িা উইবনজরম  িযিরচ্ছে: পিব – ৩  
-সাইেু   হমান 
 

[আরি  পিবগুরলা  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৬৯ ও (#সত্যকথন) ৭১] 
. 
'বিজ্ঞানী' িা উইনরক আসরলই 'জীি বিজ্ঞানী' িলা র্ায় বকনা ত্া বনরয় অরনক সরন্দহ আরে, বিরশ্ষ কর  বিএনএ'  িঠন 
জানা  পর  ত্া  লেয়া 'বথওব ' লকারনা মরত্ই আধুবনক জীি বিজ্ঞারন  অংশ্ হরত্ পার  না। বিিশ্ালী পব িার   সিান 
িা উইন প্রথরম বচবকৎসা শ্াস্ত্র পড়া  জনয স্কটলযারন্ড  এবিনিুরিব র্ান, পড়ারশ্ানা লশ্ষ না কর ই চরল আরসন, ত্া  বপত্া 
প্রচন্ড হত্াশ্ হরয় লকমবব্রজ ইউবনভাবসববটরত্ ভবত্ব কর  লেন র্ারত্ লস ল ে  িা ক্লাব ক জাত্ীয় সম্মানজনক পরে অবধবষ্টত্ হরত্ 
পার , লসটা ক রত্ও লস িযথব হয়, পর  িযারচল  অে আটবস বিগ্রী লনন।  
. 
প্রভািশ্ালী ও ধনিান পব িার   সিান হওয়া  কা রণ প্রাকৃবত্ক লসৌন্দর্ব লেখা  বপেরন অরনক সময় ও অথব িযয় ক রত্ 
বপেপা হনবন। বনজ উরেযারি জীি বিজ্ঞারন  লশ্রণী বিনযারস  উপর  পড়ারশ্ানা কর ন। পর  কযারপ্টন  িাটব বেটজ রয়  লনতৃ্রত্ব 
জাহাজ এইচ.এম.এস বিিরল কর  সা া েুবনয়া চরষ লিবড়রয়রেন, বিরশ্ষ কর  েবেণ আরমব কা  িালাপস েীরপ অরনক বেন 
অবত্িাবহত্ কর ন, লসখান কা  জীিবিবচত্র, সারথ আবে মানুষরে  জীিনর্াত্রা প্রত্যে কর ন, এিং বলরখ লেরলন ত্া  আরলাবচত্ 
'অব বজন অে লস্পবসস' িই।  
. 
এখারন প্রারয়াবিক বিজ্ঞান িলরত্ বকেু বেরলানা, পুর াটাই ত্া  মনিড়া বনজস্ব জীিন েশ্বন। িা উইন অিশ্যই প্রচন্ড লমধািী 
একজন মানুষ বেরলন সরন্দহ নাই, বকন্তু লকারনা মরত্ই ত্ারক আধুবনক বিজ্ঞারন  চচবা অনুর্ায়ী 'জীি বিজ্ঞানী' িলা চরল না। 
. 
এিা  বথওব  িা 'ত্ত্ত্ব' বনরয় বকেু িলা র্াক। বথওব  হরলা রু্বি ত্কবহীন অনুমান বনভব  বকেু প্রিািনা, লসটা সবঠক/ভুল 
লর্রকারনা একটা হরত্ পার । একটা বিষয় পব ষ্কা  হওয়া ে কা , বিজ্ঞারন  অনয সি শ্াখায় 'বথওব ' গ্রহণ লর্ািয হরলও 'জীি 
বিজ্ঞারন ' লেরত্র প ীোিার  অপ্রমাবণত্ 'বথওব ' অসাড় একটা বজবনস। পোথব বিজ্ঞারন আইনস্ট্াইরন  'আরপবেকত্া  ত্ত্ত্ব', 
কবম্পউটা  িা লটবলকমুবনরকশ্রন ক্লাউরি শ্যানরন  'ইনে রমশ্ন বথওব ', প্রারয়াবিক িবণত্ শ্ারস্ত্র  জন বনউমযারন  'লিম 
বথওব ',  সায়রন লাভবসওর   'অবেরজন েহন ত্ত্ত্ব', মযাে প্লারঙ্ক  'লকায়ান্টম ত্ত্ত্ব', স্ট্াবটবস্ট্রক  টমাস িযারস  'লিইস ত্ত্ত্ব' 
সহ আর া অসংখয নিজ্ঞাবনক ত্ত্ত্ব আরে লর্গুরলা এখরনা প্ররয়ািসাধয ও নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমাবণত্।  
. 
পোথব িা িবণত্ শ্ারস্ত্র একটা বথও ী োাঁড় ক ারত্ একটা লপপা  আ  লপবেলই র্রথষ্ঠ, প ীো বন ীো  ে কা  পরড় না, 
উোহ ণ, আইনস্ট্াইরন  আরপবেকত্া  ত্ত্ত্ব। জীি বিজ্ঞারন আপবন চাইরলই আপনা  মন িড়া 'ত্ত্ত্ব' িানারত্ পার ন না। 
এেরপব রমন্টাল এবভরিে োড়া জীি বিজ্ঞান লকারনা বকেুই বিশ্বাস কর  না।  
. 
আধুবনক কবম্পউরটশ্নাল িারয়ালবজরত্ অরনক সময় বসমুরলশ্ন িা মযাথরমবটকযাল মরিবলংরয়  মাধযরম অরনক বকেু 
লপ্রবিে/অনুমান ক া হয়, িািরি র্খন িারয়ালবজকযাল বসরস্ট্রম লটস্ট্ ক া হয় ত্খন অবধকাংশ্ লেরত্র পূিবানুমান ভুল প্রমাবণত্ 
হয়। জীিবিজ্ঞারন  মরত্া বিজ্ঞারন  অনয লকারনা শ্াখা এরত্া  হসযময়, জবটল ও নিবচত্রময় নয়। আর া িরল  াখা ভারলা, মানুষ 
মঙ্গরল পা  াখরত্ চরলরে, ইরলক্ট্রন, লপ্রাটন বনরয় কাজ ক রে, ল ািট িানারচ্ছ আর া কত্ অযািভাে লটকরনালবজ আমারে  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AC%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=270327606736960
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AD%E0%A7%A7?source=feed_text&story_id=270327606736960
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সামরন, ত্া পর ও এখন পর্বি আমারে  বিএনএ   ৯০ ভারি ও লিবশ্ অংশ্ বক কাজ ত্া আম া জানরত্ পাব বন । এরত্া 
জবটল একটা বিষরয় একজন মানুষ িরন িাোরড় ঘুর  লিবড়রয়, বকেু িান , হনুমান, আ  জংলী মানুষরে  সারথ লথরকই 'জীি 
বিজ্ঞারন ' বথওব  বেরয় বেরলা, আ  লকাবট লকাবট মানুষ লসটা এইরু্রিও বিশ্বাস কর  চরলরে ভািরত্ই আমারে  জ্ঞারন  
সীমািদ্ধত্া বনরয় সংবকত্ হই। 
. 
এিা  লজরন লনই িা উইরন  এরভাবলউশ্না ী বথওব  সম্পরকব ত্া  সমসামবয়ক প্রবথত্র্শ্া ও আধুবনক বিজ্ঞানী া লক বক 
িরলরেন। বিখযাত্ লিবনশ্ এম্ব্রারয়ালবজস্ট্ লসার ন ললাভিপ ত্া  িই Darwinism: The Refutation of a Myth এ 
বলরখরেন - 
. 
"...the reasons for rejecting Darwin's proposal were many, but first of all that many innovations 
cannot possibly come into existence through accumulation of many small steps, and even if they 
can, natural selection cannot accomplish it, because incipient and intermediate stages are not 
advantageous." 
. 
কযামবব্ররজ পড়ারশ্ানা ক া বিখযাত্ ভূত্ত্ত্ববিে এিাম বসজুইক িা উইবনজম বনরয় ত্ামাশ্া কর রেন - 
. 
"...parts (of Darwin's Origin of Species) I laughed at till my sides were almost sore..." 
. 
বব্রবটশ্ িারয়ালবজস্ট্ জজব জযাকসন এই ত্ত্ত্বরক "The Incompetency of 'Natural Selection' িরল অিবহত্ কর রেন। 
মাবকবন িারয়ালবজস্ট্ লুইস অিারস্ট্  মিিয -  
. 
"There are...absolutely no facts either in the records of geology, or in the history of the past, or in 
the experience of the present, that can be referred to as proving evolution, or the development of 
one species from another by selection of any kind whatever."  
. 
আর ক বিখযাত্ মাবকবন িবণত্ ও পোথববিে উলেস্িং বস্মথ ত্া  'Teilhardism and the New Religion' িইরয় িরলরেন -  
. 
'evolutionism is in truth a metaphysical doctrine decked out in scientific garb'. 
. 
একজন মাবকবন 'আধুবনক এরভাবলউশ্না ী' বথওব স্ট্ মাইরকল বিবহ ত্া  'Darwin's Black Box' িইরয় বনও-িা উইবনজমরক 
-  
. 
'a minor twentieth-century religious sect' িরল উরল্লখ কর রেন।  
. 
'Ultimately the Darwinian theory of evolution is no more nor less than the great cosmogenic myth 
of the twentieth century'- কথাটা িরলরেন বিখযাত্ বব্রবটশ্ িারয়ারকবমস্ট্ মাইরকল লিনটন ত্া  Evolution: A Theory 
in Crisis িইরয়।  
. 
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িা উইরন  সমসামবয়ক বিখযাত্ িারয়ালবজস্ট্, সযা  ব চািব ওরয়ন ত্া  'Darwin on the Origin of Species' িইরয় 
িা উইরন  ত্ত্ত্বরক ধুরয় বেরয়রেন। এই  কম উোহ ণ অসংখয লেয়া র্ারি র্া া িা উইরন  এই আষারঢ় িল্প বনরয় হাবস 
ত্ামাশ্া কর রেন। 
. 
আর া একটা বিষয় আপনারে  জানারনা ে কা , িা উইনরক ইউর াপ আরমব কা  ললারক াই বিজ্ঞানী মরন কর  না। 
সাধা ণত্ ইউর াপ আরমব কারত্ িড় িড় বিজ্ঞানীরে  নারম বিবভন্ন ধ রণ  নিজ্ঞাবনক প্রবত্ষ্ঠারন  নামক ণ হরয় থারক লর্মন, 
সযাঙ্গা  ইনবস্ট্বটউট, মযাে প্লাঙ্ক ইনবস্ট্বটউট, পাস্তু  ইনবস্ট্বটউট, সাি ইনবস্ট্বটউট, িিবন ইনবস্ট্বটউট, োবেস বিক 
ইনবস্ট্বটউট, ওয়াটসন সু্কল অে িারয়ালবজকযাল সাইে, এই  কম আর া অরনক নাম লেয়া র্ারি লর্খারন বিখযাত্ বিজ্ঞানীরে রক 
সমান জানারনা হরয়রে ত্ারে  নারম নামক রণ  মধয বেরয়। অিাক ক া বিষয় িা উইরন  মরত্া বিখযাত্ বিজ্ঞানী  (!!) নারম 
জীি বিজ্ঞারন  লকারনা ইনবস্ট্বটউরট  নাম ক ণহয়বন এখন পর্বি!!! ত্া  মারন িা উইরন  লেরশ্  মানুষ াই ত্ারক িারয়ালবজ 
বেরে িড় লকারনা বিজ্ঞানী বহসারি স্বীকৃবত্ লেয় না। 

(ইন শ্া আল্লাহ চলরি) 
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৭৪ 
“অকাটযত্া: র্াই লহাক, তু্বম র্ত্ই িুবদ্ধমান হও না লকন – আমা  এমন বকেু প্রশ্ন 
আরে লর্গুরলা  উি  আমারক এখনও পর্বি লকউ বেরত্ পার বন।...” 

-ত্ানভী  আহরমে 

 

“র্াই লহাক, তু্বম র্ত্ই িুবদ্ধমান হও না লকন – আমা  এমন বকেু প্রশ্ন আরে লর্গুরলা  উি  আমারক এখনও পর্বি লকউ 
বেরত্ পার  বন। তু্বমও বেরত্ পা রি না। আ  র্া া বেরয়রে ত্া া আমারক সিষ্ট ক রত্ পার  বন। আমা  প্রশ্নগুরলা  অকাটয 
উি  লকউ বেরত্ পা রল আবম আবিক হরয় লর্ত্াম। লত্ামারক িবল লশ্ান...” 
. 
“োাঁড়াও োাঁড়াও... এত্ ত্াড়াহুরড়া কীরস ? আবম লত্া এরসবে লকিল লমহমারন  সারথ লেখা ক রত্ – আ মারন  চাচাত্ ভাই 
িরল কথা। চল চল, কথা র্বে িলরত্ই হয়, চা লখরত্ লখরত্ িলা র্ারি।” 
. 
আ মান আ  ও  ভাই েুইজরনই বি ি হল। লর্ন ও া একেমই ধর  বনরয়বেল লর্ আবম এসি নাবিকত্া বনরয়ই কথা িলরত্ 
এরসবে। েুজরন  মুখ লেরখই মজা লপলাম। আ মান ল রিরে কা ণ ও  আসরল ত্  সইরে না। 
. 
চারয়  কারপ চুমুক বেরত্ বেরত্ আবমই শুরু ক লাম, “তু্বম িলে লত্ামা  এমন বকেু প্রশ্ন আরে লর্গুরলা  উি  লকউ বেরত্ 
পার  নাই; আ  লত্ামা  ধা ণা আবমও বেরত্ পা ি না, ত্াই লত্া? মারন The absolute question িা questions, বঠক?” 
. 
“হযাাঁ, আবম ত্াহরল শুরু কব ...” 
. 
“লত্ামা  প্রশ্ন আমা  লশ্ানা লািরি না! লসটা ত্াকেী  িা ভািয বনরয় নাবক পাত্থ  বনরয় আমা  ত্া জানা লািরি না। শুধু শুরন 
র্াও। মুসবলমরে  পে লথরক The Absolute Answer িা অকাটয উির   নিবশ্ষ্টযই এমন... প্রশ্নই লশ্ানা  প্ররয়াজন লনই।” 
. 
মানুষরক মারে মারে অিাক হরত্ সময় বেরত্ হয়, ত্ানাহরল প িত্বী ঘটনা িা কথায় মরনারর্াি করম র্ািা  আশ্াংকা থারক। 
ত্াই একটু লথরম আিা  িলরত্ শুরু ক লাম। 
. 
“শুরন  াখ, আম া আল্লাহ সুিহানাহু  ওপ  েৃঢ়ভারি বিশ্বাস স্থাপন কর বে ত্াাঁরক না লেরখই। লকানও প্রমাণ োড়াই। আল্লাহ 
 বু্বল আ’লামীন কু আরন  শুরুরত্ই সূ া িাকা ারহ  ২য় ও ৩য় আয়ারত্ িরলরেন ত্াাঁ  বকত্াি ত্ারে ই পথপ্রেশ্বক ‘র্া া 
অরেখা বিষরয় বিশ্বাস স্থাপন কর ’, এ  ত্াৎপর্ব হল এই লর্, বকেু মানুষ কখরনাই বিশ্বাস ক রি না। এমনবক ত্ারে রক চাাঁে 
বেখবণ্ডত্ কর  লেখারলও ত্া া িলরি লর্ লসটা র্ােু বেল... লহন বেল, লত্ন বেল - বকন্তু বিশ্বাস স্থাপন ক রি না। লশ্ষরমশ্ বিশ্বাস 
ওই ‘না লেখা বিষরয়ই’ বিরয় পড়রি। আ  ত্াই তু্বম বিশ্বাস ক রি বক ক রি না লসটা লত্ামা  বনয়যারত্  উপ ই বনভব শ্ীল 
হরি। 
. 
তু্বম র্বে বিশ্বাস ক রত্ চাও ত্রি সমি প্ররশ্ন  উি  না লজরনই ক রত্ হরি, আ  বিশ্বাস ক রত্ না চাইরল সমি প্ররশ্ন  উি  
লজরনও তু্বম বিশ্বাস ক রি না। তু্বম প্ররয়াজরন প্রমারণ  অরর্ািয ‘মাবটভাসব’ বথউব রত্ বিশ্বাস ক রি, বিশ্বাস ক রি বকেু 
লিাাঁড়াবমপূণব মানুষ... মানুরষ  লেওয়া বথউব রত্... শুধুমাত্র বিশ্বাস না ক িা  জনয প্ররয়াজরন লত্ামা  পূিব পুরুষরে ও িান  িরল 
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োবি ক রি... ভািরত্ও হাসযক  লারি, এত্সি মানি বচত্ বথউব   লজাড়াত্াবল আ  প্ররশ্ন  েড়ােবড় শুধুমাত্র আল্লাহরক 
অবিশ্বাস ক িা  জনয! এই ধ রন  থািবক্লাস মানুরষ া আিা  বজজ্ঞাসা কর  আল্লাহ লকন জাহান্নাম িানারলন! 
. 
বকন্তু হযাাঁ, ত্া  মারন এই না লর্ ওইসি োলতু্ প্ররশ্ন  লকারনা উি  লনই। অিশ্যই আরে আ  লসগুরলা আ  লকউ না জানরলও 
আল্লাহ  বু্বল আলামীন বঠকই জারনন!” চারয়  কারপ লশ্ষ চুমুকটা বেরয় ল রখ বেলাম। আমা  কন্ঠ আ ও লজা ারলা হল। 
. 
িলরত্ থাকলাম, “আমারে রক সমি প্ররশ্ন  উি  জানারনা হয় নাই। কা ণ আমারে  লসগুরলা  প্ররয়াজন নাই। ‘আল্লাহ লকন 
মহাবিশ্ব সৃবষ্ট ক রলন, কীই িা হরত্া বকেু না সৃবষ্ট ক রল? এমনই একবট প্ররশ্ন  উি  আল্লাহ লের শ্ত্ারে ই িরলবেরলন 
‘আবম র্া জাবন, লত্াম া ত্া জান না’।  
. 
সুত্ াং আম া জাবন না লত্া কী হরয়রে, আল্লাহ সুিহানাহু হরলন ‘আল-আলীম’ অথবাৎ সিবজ্ঞ The All Knowing, ত্াাঁ  জ্ঞারন  
উপ  লকারনা জ্ঞান িা প্রশ্ন লনই। লত্ামারে  প্রশ্ন লত্া বকেুই না। 
. 
আ  তু্বম লর্মন িলরল না! েীণ সম্ভািনা  রয়রে প্রশ্নগুরলা  উি  পািা । ত্া  মারন লত্ামা  মরন এই ধা ণাও আসা স্বাভাবিক 
লর্ েীণ সম্ভািনা  রয়রে সৃবষ্টকত্বা থাকিা । তু্বম আ  লত্ামা  মত্ সমি নাবিরক াই ত্ারে  বিশ্বাস বনরয় লোেুলযমান। আ  
লসটাই স্বাভাবিক। কা ণ আল্লাহ মানুরষ  লভত্  ত্াাঁরক বিশ্বারস  বিষয়বট বেত্ াত্িত্ভারি বেরয় লেন, আ  ত্া অবিকল থারক 
র্ত্েণ না মানুষ েুবনয়া  িিাপচা ত্ত্ত্ব লখরয় লখরয় লসই বেত্ াত্ নষ্ট কর  লেরল। 
. 
আমা  বকন্তু লকারনাই সরন্দহ লনই লর্ আল্লাহ  রয়রেন এিং একজনই  রয়রেন। এবট সিরচরয় িড় সত্য। আ  বিশ্বাস ক , 
লত্ামা  আ  লত্ামা  মত্ নাবিকরে  সমি প্ররশ্ন  জিাি আল্লাহ বেরয় বেরত্ পা রিন। বকন্তু বকয়ামরত্  বেরন  আরি লসসরি  
জিাি লত্ামারে  পাওয়া হরি না। লসবেন লত্ামারে  বকেুই ক া  থাকরি না! ভয়ঙ্ক -মজা  িযাপা  কী জান? লসবেন লত্ামারে  
সারথ অবিচা ও ক া হরি না। এ অিস্থায় মা া লিরল লত্াম া লসবেন কী িরল কান্নাকাবট ক রি জান? িলরি,‘আম া বনরজরে  
সারথ জুলুম কর বে। ইয়া আল্লাহ, আপবন আমারে  আর কবট সুরর্াি বেন’ বকন্তু লকউ লসবেন একথা িলরি না লর্ ‘আমা  
প্রশ্নগুরলা  উি  পাই বন’ িা ‘আমা  উপ  জুলুম ক া হরয়রে’। 
. 
না না, আসরল ত্াও না। আল্লাহ হরচ্ছন আমারে   ি! বত্বন লত্া িাধয নন ত্াাঁ ই এক নিনয সৃবষ্ট  প্ররশ্ন  উি  বেরত্! 
আল্লাহরক অবিশ্বাস কর  লকারনা িড় বকেু হরয় র্ায় বন লকউ লর্ আল্লাহ ত্ারক উি  বেরত্ িাধয। ি ং আম াই ত্াাঁ  িান্দা! 
আম াই না আল্লাহ  কারে িাধয! আল্লাহু আকিা ! ত্াই আমা  লত্া মরন হয়, নাবিকরে রক লকারনা প্ররশ্ন  উি  না বেরয়ই 
জাহান্নারম লেরল লেওয়াও হরত্ পার । আল্লাহ সিবরশ্রষ্ঠ বিচা ক। ত্রি হযাাঁ, আল্লাহ র্বে লত্ামারে  প্ররশ্ন  উি  না ই লেন, ত্খন 
কী ক রি?” 
. 
এত্েরণ লেখলাম লেরলটা  লচাখমুখ েযাকারশ্ হরয় এরসরে। বকন্তু আবম থামলাম না। 
. 
“ত্খন লত্াম া এটা জানরি লর্ একজন সৃবষ্টকত্বা আরেন, বত্বন আল্লাহ। বকন্তু িান্দা হরয় লত্ামা  সৃবষ্টকত্বা  সারথ লেখা লত্া 
েূর   কথা, কথাও িলরত্ পা রি না। এই মানবসক শ্াবিই লত্া লত্ামারে  িাবলরয় পুবড়রয় মা রি। তু্বম বক লভরিবেরল 
জাহান্নারম  আগুরন  উিাপই লসখানকা  সরিবাচ্চ শ্াবি! আ  তু্বম লত্ামা  প্রশ্নগুরলা  উি  লপরয় লসখারন বেবিয মানবসক 
শ্াবিরত্ থাকরি! লমারটও না। জাহান্নামরক িড়া হরয়রে শ্া ীব ক মানবসক সিবেক লথরক কষ্ট লেওয়া  জনয। 
. 
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লত্ামা  প্ররশ্ন  উি  বেরয় লত্ামারক জাহান্নারম পাঠারনা হরি নাবক না বেরয়ই পাঠারনা হরি লস বিচা  আল্লাহ ক রিন। বকন্তু 
একথাও আম া জাবন লর্ আল্লাহ  বু্বল আ’লামীন ত্াাঁ  জান্নাবত্ িান্দারে  সারথ স াসব  লেখা ক রিন ও কথা িলরিন। আ  
এটাই হল জান্নাবত্রে  সিরচরয় িড় পাওয়া – ত্াাঁরে   রি  সারথ সাোত্, বর্বন আমারে রক সৃবষ্ট কর রেন, র্াাঁরক িান্দা া না 
লেরখই, লকারনা অকাটয প্রমাণ িযবত্র রকই, প্রশ্নগুরলা  উি  না লপরয়ই বিশ্বাস কর বেল। অথিা হয়ত্ লস সৃবষ্ট  মরধযই র্রথষ্ট 
প্রমাণ লমরন বনরয়বেল িা প্রশ্নগুরলা  জানা উির ই সন্তুষ্ট বেল – কা ণ লস মূলত্ বিশ্বাস ক রত্ লচরয়বেল। 
. 
আবম ভািরলও বশ্ওর  উবঠ র্খন নাবিরক া জানরি লর্ একজন সৃবষ্টকত্বা আরেন, ত্ারে  বিচা ও হল। েুবনয়ায় থাকাকালীন ওই 
‘না লেরখ বিশ্বাস ক া’ মানুষগুরলা জান্নারত্ বিরয় আল্লাহরক লেখরত্ পারচ্ছ অথচ ত্খন এত্ ঠাাঁটিাট বনরয় চলা নাবিকগুরলা এত্ 
বিরেয আওড়ারনা  প ও ত্াাঁরে   িরকই লেখরত্ পারি না। একটুখাবন বিজ্ঞারন  লিাাঁড়াবমরত্ একটুখাবন বিশ্বাসই আ  ক া হল 
না! অথচ বিজ্ঞারন  জ্ঞানও আল্লাহ   হমরত্ই আমারে  পরে জানা সম্ভি হরয়বেল! আেরসাস এরে  জনয!” 
. 
আমা  কণ্ঠ লজা ারলা হরয় র্াওয়ায় আরশ্পারশ্  অরনরক ই অনাকাবঙ্ক্ষত্ মরনারর্াি আকষবণ কর  লেরলবে। আ মারন  চাচারত্া 
ভাই বিরফাব ত্ লচারখ ত্াবকরয় আরে। আ মানও িযবত্িম নয়। র্েু  মরন পরড়, এমন কড়াভারি ও আরি কখনও আমারক 
কথা িলরত্ লেরখ নাই হয়ত্। 
. 
আবম এিা  একটু শ্াি হরয় িললাম, “লেরখা, লত্ামা  র্বে সবত্যই এমন লকারনা প্রশ্ন থারক লর্গুরলা  উি  তু্বম সবত্যই 
জানরত্ চাও ত্াহরল তু্বম জান্নারত্ বিরয় আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লারক স াসব  বজরজ্ঞস ক রলই পা ! সুত্ াং লত্ামা ও ওই 
একটাই পথঃ বস ত্ল মুিাবকম! 
. 
তু্বম িরলে লত্ামা  প্রশ্নগুরলা  অকাটয উি  লকউ বেরত্ পা রল তু্বম আবিক হরয় লর্রত্! হাসযক । তু্বম আবিক হও িা না হও 
ত্ারত্ লকিল একজন োড়া কা ও লকারনা লাভেবত্ লনই, কা ও বকেু আরস র্ায় না। লস একমাত্র মানুষবট হচ্ছ তু্বম বনরজ। 
জান্নাত্ নয়রত্া জাহান্নাম... পেন্দ লত্ামা । 
. 
এটাই লত্ামা  সমি প্ররশ্ন  লসাজাসাপ্টা উি ঃ লকারনা প্রমাণ লনই। আ  প্রমাণ লনই িরলই আম া মু’বমন অথবাৎ বিশ্বাসী। 
অকাটয প্রমাণ িা লসাজা কথায় আল্লাহরক লেখরল পর  লত্া লর্ লকউই বিশ্বাস ক রত্া। না লেরখ িা অকাটয প্রমাণ োড়া বিশ্বাস 
ক াটাই হলপ ীো। 
. 
ত্াই তু্বম লর্ রু্বিই লখাাঁরজা না লকন লকান সমরয়ই ত্া লত্ামা  কারে বিত্রকব  ঊরধব র্ারি না... র্ত্েণ না তু্বম আসরল প্রমাণ 
োড়াই বিশ্বাস ক রত্ চাও। ত্াই িলবে লত্ামা  বনয়যাত্ বঠক কর  নাও। সমি উি  লপরয় র্ারি। ” 
. 
-িরল উরঠ পড়লাম। 
. 
আসা  আরি িরল আসলাম, “মানুষরক মারে মারে একা বচিা ক িা  জনয সময় বেরত্ হয়। তু্বম চালাক হরল িুেরত্ পা রি 
লর্ এই সময়টারত্ শ্য়ত্ান লত্ামারক লধাাঁকা লেওয়া  লচষ্টা ক রি। আল্লাহ  কারে আশ্রয় লচরয় বনও।” 
. 
ওখারন আবম আ  ত্খন োাঁড়াই বন। সালাম বেরয় চরল এরসবে। লশ্ষিা  শুধু লেখলাম বিরফাব ত্ লচারখ ত্াবকরয় আরে লেরলবট। 
আ মারন  বেরক লখয়াল কব  বন। 
. 
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. 
আবম লেরলবটরক লত্মন কথাই িলরত্ বেই নাই। কা ণ আবম লচরয়বে ও লর্বেন িলরি লসবেন লর্ন িাবক া লশ্ারন। বকন্তু ত্া  
জনয আরি লশ্ানারনা  প্ররয়াজন বেল। র্াই লহাক, লসবেন  ারত্ আ মারন  সারথ মসবজরে লেখা হরল ও িলল ও  কাবজন নাবক 
এ প  লত্মন একটা কথাই িরল নাই। মািব রি  আরিই নাবক চরল বিরয়বেল। 
. 
“সুিহানাল্লাহ! ভাল লেণ... ও  জনয আমারে  েুয়া ক া উবচত্। এক কাজ কব স, আমা  পু রনা িারয়ব টা ও  সারথ লেখা 
হরল ওরক বেরয় বেস। ওহ লহা! লত্া  কাবজরন  নামটাই লত্া বজজ্ঞাসা ক া হয় নাই!” 
. 
...“সাবজে” 
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৭৫  
বজন (Jinn) বকভারি আগুরন  নত্ব  হরত্ পার  ?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক প্রশ্নঃ পূরিব ধা ণা ক া হত্ লর্ পৃবথিী  সি বকেু চা বট উপাোন লথরক নত্ব -মাবট,পাবন,িায়ু ও আগুন! বকন্তু 
এখন আম া জাবন আগুন লকান উপাোন/পোথব নয় ি ং এক ধ রণ  ব অযাকশ্না ী লকবমকযাল প্ররসস! ত্াহরল 
বিন(Jinn) বকভারি আগুরন  নত্ব  হরত্ পার (Quran 55:15) ? 
. 

উি ঃ পবিত্র কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ এিং বত্বন বজনরক সৃবষ্ট কর রেন লধাাঁয়াহীন আগুরন  বশ্খা লথরক।” 
(কু আন, আ   হমান ৫৫:১৫) 
. 
আরলাচয আয়ারত্   اِرج  অথব এক বিরশ্ষ ধ রণ  আগুন।কাঠ িা কয়লা িালারল লর্ আগুন সৃবষ্ট হয় এটা লস نَّار   অথব অবিবশ্খা। مَّ
আগুন নয়।এ  অথবঃ লধাাঁয়াবিহীন বশ্খা। [ত্ােবস  কু তু্িী, ত্ােবস  োত্হুল কাবে , কু আনুল কা ীম(িাংলা অনুিাে ও 
সংবেপ্ত ত্ােবস ), ি.আিু িক  জাকাব য়া, ২য় খণ্ড, সু া আ   হমারন  ১৫নং আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা ২৫২৮] 
. 
সাহািী ইিন আব্বাস( া) িরলনঃ ইহা হল ধুম্রহীন আগুরন  বশ্খা র্া মানুষরক লমর  লেরল। (ত্ািা ী ১৭/৩৩) 
. 
আিু োউে ত্ায়াবলসী( ) িরলন লর্, আিু ইসহাক( ) লথরক শু’িাহ( ) ত্ারে রক িণবণা কর রেনঃ উমা  আল আসাম( ) র্খন 
অসুস্থ ত্খন আম া ত্াাঁরক লেখরত্ র্াই।বত্বন ত্খন িরলনঃ আবম লত্ামারে রক একবট হাবেস িলবে র্া আবম আবু্দল্লাহ ইিন 
মাসউে( া) লথরক শুরনবে।অত্ঃপ  বত্বন িরলন, িবণবত্ এই ধুম্রহীন আগুন হল লসই ধুম্রহীন আগুরন  লত্রজ  সি  ভারি  এক 
ভাি লর্ ধুম্রহীন আগুন লথরক বজন জাবত্রক সৃবষ্ট ক া হরয়রে। অত্ঃপ  বত্বন পাঠ কর ন, “এ  পূরিব সৃবষ্ট কর বে বজনরক, 
প্রখ  বশ্খারু্ি অবি হরত্{বহজ  ১৫:২৭}” (ত্ািা ী ১৬/২১) 
. 
বজনরে  প্রকৃবত্ সম্পরকব কু আরন আর া উরল্লখ আরে— 
. 
“ সুলাইমান িলরলন, লহ পব ষেিিব, ত্া া আত্নসমপবণ কর  আমা  কারে আসা  পূরিব লক ত্া {সািা   াণী} বসংহাসন আমারক 
এরন লেরি? 
জবনক শ্বিশ্ালী-বজন িলল, আপবন আপনা  স্থান লথরক ওঠা  পূরিব আবম ত্া এরন লেি এিং বনিয়ই আবম এ কারজ 
শ্বিমান, বিশ্বি। 
বকত্ারি  জ্ঞান র্া  বেল, লস িলল, আপনা  বেরক আপনা  লচারখ  পলক লেলা  পূরিবই আবম ত্া আপনারক এরন লেি। ...” 
(কু আন, নামল ২৭:৩৮-৪০) 
. 
অত্বাৎ বজরন া মানুরষ  মত্ লকান প্রাণী নয়।এ া এমন এক প্রকার   প্রাণী মুহূরত্ব  মরধযই র্ারে  এক স্থান লথরক অনয স্থারন 
র্াত্ায়ারত্  েমত্া আরে।বকংিা হয়রত্া এ া মানুরষ  লথরক বভন্ন লকান মাত্রা(dimension) এ  প্রাণী।আল্লাহ ভারলা জারনন। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95?source=feed_text&story_id=274574779645576
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বজরন  অবিত্ব বিজ্ঞান ো া প্রমাণ ক াও সম্ভি হয়বন, নাকচ ক াও সম্ভি হয়বন।কু আরন বজন সম্পরকব র্া িলা আরে, বিজ্ঞান 
ত্া সম্পরকব এখরনা অজ্ঞ। 
. 
নাবিক-মুিমনািণ প্রশ্ন লত্ারলন লর্ঃ আগুন লর্রহতু্ লকান উপাোন িা পোথব নয় কারজই এবট বজন িা লকান প্রাণী সৃবষ্ট  
উপাোন হরত্ পার  না।কারজই কু আরন বজন জাবত্ সম্পবকবত্ ত্থয অত্যি ‘অবিজ্ঞাবনক’। 
. 
এ  জিারি আম া মুসবলম া িলিঃ আপনারে  বচিা অত্যি সংকীণব। আপনারে  লকন এমন বচিা হল লর্ মহাবিরশ্ব  সকল 
প্রাণই পৃবথিী  প্রারণ  মত্ লকান উপাোন ো া িবঠত্ হরত্ হরি? এ লথরক বভন্ন লকান লমকাবনজরম মহাবিরশ্ব  লকান প্রাণ সৃবষ্ট 
হরত্ পার  না এ বনিয়ত্া আপনারে  লক বেল? সবত্যকার   বিজ্ঞানী া বকংিা বিজ্ঞানমনস্ক িযবি া কখরনাই এটা কল্পনা কর  
না লর্ মহাবিরশ্ব  সকল প্রাণীই পৃবথিী  প্রাণী  নযায় নত্ব । ি ং অরনক ধ রণ  প্রারণ  সম্ভািযত্ায় একজন বিজ্ঞানমনস্ক িযবি 
বিশ্বাস ক রত্ িাধয। 
. 
বিজ্ঞানী G. Feinberg এিং R.Shapiro ত্াাঁরে  ‘LIFE BEYOND EARTH’ িইরত্(প্রকাশ্ক William Morrow and Co., 
Inc., New York) উরল্লখ কর রেন লর্, আমারে  পৃবথিী  িাইর  প্রারণ  বিিা  সি লথরক লিবশ্ সম্ভি সূর্ব িা অনয লকান 
নেরত্র প্লাজমা  মারে। প্লাজমা  মারে উদু্ভত্ সম্ভািয লসই প্রাণীরে রক ত্াাঁ া ‘Plasmabeasts’ িা প্লাজমা-জন্তু িরল অবভহীত্ 
কর রেন। [১] 
. 
সমান সংখযক ইরলক্ট্রন ও ধণাত্মক আয়নরু্ি উচ্চ আয়বনক িযাসরক প্লাজমা িলা হয়। আিঃনােবত্রক জিরত্ বিরশ্ষ কর  সূর্ব 
ও অনযানয নেরত্র  িায়ুমণ্ডরল িযাসসমূহ উচ্চ আয়বনত্ অিস্থায় থারক, ত্াই লসখারন প্লাজমা অিস্থা বি াজ কর । এ োড়া 
প ীোিার  ে ণ নরল বকংিা ত্াপ বনউবক্লয় ব এের  প্লাজমা অিস্থা সৃবষ্ট ক া র্ায়। প্লাজমা অিস্থা নত্ব   জনয ৫০,০০০ K 
লথরক লিবশ্ ত্াপমাত্রা  প্ররয়াজন হয়।আিঃনােবত্রক প্লাজমারক সহরজই “লধাাঁয়াবিহীন অবিবশ্খা” িরল অবহহীত্ ক া র্ায়। 
. 
বিজ্ঞানী G. Feinberg এিং R.Shapiro প্লাজমারক িরলরেন ‘Plasmabeasts’ িঠরন  উপাোন। 
. 
এরকিার  সাম্প্রবত্ক সময় ২০০৭ সারল V.N. Tsytovich এ  লনতৃ্রত্ব General Physics Institute of the Russian 
Academy of Science এ  বিজ্ঞানীরে  একবট েলও মত্ প্রকাশ্ কর রে লর্ঃ প্লাজমা অিস্থা লথরক প্রারণ  বিকাশ্ হওয়া খুিই 
সম্ভি। [২] 
. 
বিজ্ঞানী Robert A. Freitas মহাবিরশ্ব ‘নন-িারয়ালবজকযাল’ প্রারণ  সম্ভািযত্া  িযাপার  মত্ প্রকাশ্ কর রেন।ত্াাঁ  মরত্ এ 
ধ রণ  প্রাণ িযিস্থায় বিপাক বিয়া চা বট ধাপ ো া হরত্ পার । র্থাঃ  
. 
ইরলরক্ট্রামযািরনবটজম, শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িল(strong nuclear force), েুিবল বনউবক্লয় িল(weak nuclear force), এিং 
মহাকষব।এই সম্ভািয জীিন প্রবিয়া  নামক ণ ক া হরয়রেঃ Chromodynamic, Weak Nuclear Force And 
Gravitational Life।পৃবথিী  প্রাণীকূল কািবনবভবিক।বিজ্ঞানী Robert A. Freitas এ  মরত্ Chromodynamic life 
শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িলবভবিক।এ ধ রণ  প্রারণ  বিকারশ্  পব রিশ্ থাকরত্ পার  লকিল বনউিন স্ট্ার ।বত্বন আর া িরলন লর্ঃ 
মহাকষবীয় প্রাণী(Gravitational creatures) এ  অবিত্ব থাকাও সম্ভি র্া া স াসব  মহাকষবীয় িল লথরক শ্বি আহ ণ ক রত্ 
পার । 
. 
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Robert A. Freitasসহ অনযানয বিজ্ঞানী া মহাশূ্রণয প্রারণ  বিিা  ও এ  সম্ভািযত্া  িযাপার  এোড়াও অরনকগুরলা ত্ত্ত্ব 
বেরয়রেন। [৩]  
লসগুরলা  সিগুরলা সম্পরকব বিিাব ত্ উরল্লখ ক া হরল একটা িই হরয় লর্রত্ পার । 
. 
মহাবিরশ্ব সম্ভািয প্রারণ  বিকাশ্ সম্পরকব বিজ্ঞানীরে  উত্থাবপত্ অল্প বকেু ত্ত্ত্ব উপর  আরলাচনা ক া হল। আম া িলি না 
বিজ্ঞানীরে  এই ত্ত্ত্বগুরলাই কু আরন িবণবত্ বজনরে  িণবণা; লকননা বিজ্ঞানীরে  এই ত্ত্ত্বগুরলা এখরনা প্রমাবণত্ নয়। ত্রি 
এখারন লেযনীয় লর্, বিজ্ঞানী া মহাবিরশ্ব সম্ভািয প্রাণ সম্পরকব এমন সি ত্ত্ত্ব বেরয়রেন র্া  সরঙ্গ পৃবথিী  প্রাণীরে  লকান বমল 
লনই। প্লাজমা লথরক প্রারণ  উদ্ভরি  ত্ত্ত্ব বিজ্ঞানী া বেরয়রেন, বকন্তু ত্া লেরখ লকউ বকন্তু এটা িরলবন লর্ঃ  
. 
"প্লাজমা অিস্থা  ভয়ানক ত্ারপ বকভারি প্রারণ  বিকাশ্ হরত্ পার ??" 
. 
শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িলবভবিক প্রাণ এমনবক মহাকষবীয় প্রাণী  প্রিািনা পর্বি বিজ্ঞানী া বেরয়রেন র্া া বকনা স াসব  মহাকষব 
িল লথরক প্ররয়াজনীয় শ্বি লপরত্ পার । িাংলা  নাবিক-মুিমনাকূলরক বকন্তু লকান বিজ্ঞানীরক কটাে কর  িলরত্ লেখা লিল 
না লর্ঃ  
. 
"শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িল বকংিা মহাকষব – এ  লকানটাই উপাোন/পোথব নয়।ত্াহরল এ লথরক বকভারি প্রাণ সৃবষ্ট হরত্ পার ?"  
. 
বকন্তু ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ নাবজলকৃত্ গ্রন্থ আল কু আরন র্খন এক বিরশ্ষ ধ রণ  অবি(রধাাঁয়াহীন আগুরন  বশ্খা) লথরক িবঠত্ 
প্রাণী  কথা উরল্লখ ক া হয়, ত্খন ত্ারে রক কটাে কর  িলরত্ লেখা র্ায় লর্--"ব অযাকশ্না ী লকবমকযাল প্ররসস লথরক 
বকভারি প্রাণ সৃবষ্ট হরত্ পার ??" 
এটা বক বেমুবখত্া নয়? এটা বক বচিা  সংকীণবত্া নয়? 

 
ত্থযসূত্রঃ 
. 
[১] [‘LIFE BEYOND EARTH’ িইবট  আমাজন-অিবা  বলঙ্কঃ https://www.amazon.com/Life-Beyond-Earth-
Intel…/…/0688036422] 
. 
[২] ☛ http://www.dailygalaxy.com/…/inorganic-cosmic-dust-points-t… 
☛ https://www.sciencedaily.com/releas…/2007/…/070814150630.htm 

[৩] http://listverse.com/20…/…/17/10-hypothetical-forms-of-life/ 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FLife-Beyond-Earth-Intelligent-Earthlings%2Fdp%2F0688036422&h=ATPJTTJr6B_Cd3hUpped8tU-a6-XGV6c4n6ZuHV3lCCeQ0ZikLx1l1pvfXB2y9kNSbs3z6mvl2JkiOeAOfNO3yHkd1V44fu28s2WocBea89KBzGXJnFdOVCImWqYG5Vv2h4sF6ZFmVdROwJROtW1dorUDVcB6fmryXkZhSzsb-qKmNBDG3WgwtgMWqrl_SWyrhEZ1nXl5IjghC8BIs8vXwVVy0QHc6mredAMKQw72KeoUSGMy6Y1i0NDs8v0zRw34bE_WAiIph-lkiasjTIdakjhuUZqGfu4QWlgaGkhSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FLife-Beyond-Earth-Intelligent-Earthlings%2Fdp%2F0688036422&h=ATPJTTJr6B_Cd3hUpped8tU-a6-XGV6c4n6ZuHV3lCCeQ0ZikLx1l1pvfXB2y9kNSbs3z6mvl2JkiOeAOfNO3yHkd1V44fu28s2WocBea89KBzGXJnFdOVCImWqYG5Vv2h4sF6ZFmVdROwJROtW1dorUDVcB6fmryXkZhSzsb-qKmNBDG3WgwtgMWqrl_SWyrhEZ1nXl5IjghC8BIs8vXwVVy0QHc6mredAMKQw72KeoUSGMy6Y1i0NDs8v0zRw34bE_WAiIph-lkiasjTIdakjhuUZqGfu4QWlgaGkhSw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailygalaxy.com%2Fmy_weblog%2F2011%2F11%2Finorganic-cosmic-dust-points-to-non-carbon-life-forms.html&h=ATPWaDpvIsNpfNaBpLdbU-AI8j6ZPBieUX_p5nBcW9wOKn0nBhpyJOWhY0rkubdY5tTxDMfUqjFogCcTMwQwo5EUSfwUSw_ivVyHt0ePEIlhUte6-hxslayw-zOnjxhwqyXnJNz5SEeW49te80rD8XOcDj16bCPLch-XyQo8aAgMcESmVM8HQCPppmcyftfXtFxvD0r1UtDQUrTnh2onRQny5qOqHtaYwsQKT_SqwU5Jb_YtTM0i0ZkJV5Bys0yvtI19aDXZxfObFIHqYTZv6tnPjHF_mX64rNFsaEXOOQ
https://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070814150630.htm
http://listverse.com/2015/07/17/10-hypothetical-forms-of-life/
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৭৬ 
সাইনবটজম (Scientism) : “বিজ্ঞানই সরত্য  একমাত্র বনভব রর্ািয উৎস” –এই 
মত্িাে কত্টুকু লর্ৌবিক?  
-নাবের্ মুিাবে  
 

সাইনবটজম (scientism) : এই মত্িারে বিশ্বাসী া বিশ্বাস কর  বিজ্ঞানই সরত্য  একমাত্র বনভব রর্ািয উৎস। অথবাৎ বিজ্ঞান র্া 
িলরি ত্াই সত্য। অবধকাংশ্ নাবিক াই এই মত্িারে বিশ্বাসী। 
. 
প্রথমত্, নাবিক া সত্য অনুসন্ধারন  জনয একমাত্র বিজ্ঞানরকই বনভব রর্ািয উৎস বহরসরি গ্রহন কর , ত্ারত্ আমা  লকান সমসযা 
লনই। বকন্তু সমসযা লেখা লেয় ত্খন, র্খন মুসবলম াও বিজ্ঞানরক সরত্য  মানেণ্ড বহরসরি গ্রহন কর । 
. 
সমসযা এই কা রন লর্, বিজ্ঞান সো পব িত্বনশ্ীল; অরনকটা এ শ্ারে  মত্, আজ এই কথা লত্া কাল লসই কথা। লর্মন বিজ্ঞান 
আরি িলত্, সূর্ব পৃবথিী  চা বেরক ঘুর ; এখন িরল পৃবথিী সূরর্ব  চা বেরক ঘুর । ত্াই আজ র্বে িরল ইসলাম সত্য, কাল 
িলরি বমথযা; ত্খন আপবন বক ক রিন? 
. 
বেত্ীয়ত্, বিজ্ঞান ো া ইসলারম  সিবকেুরক র্াচাই ক া সম্ভি নয়, লর্মন ঈসা (আঃ) এ  জম, চাাঁে বেখণ্ডক ণ। বিজ্ঞানরক 
লকরট হাজা  টুকর া ক রলও কখনও স্বীকা  ক রি না লর্, েু,হাজা  িে  পূরিব একজন না ী লকান প্রকা  পুরুরষ  সংস্পশ্ব 
িযত্ীত্ একবট সিান জম বেরয়বেল। 
. 
ত্রি এবট ইসলাম নয় ি ং বিজ্ঞারন ই সীমািদ্ধত্া। হাজা  লহাক বিজ্ঞান লত্া মানুষ ো াই পব চাবলত্। ত্াোড়া এবট বকভারি 
সম্ভি লর্, আম া মানুষ, আল্লাহ  এক নিণয সৃবষ্ট হরয়  হসয লভে কর  লেলি ঐ সিা  বর্বন চন্দ্র, সূর্ব,পৃবথিী, মানুষ এিং 
পৃবথিী  সি বকেু ই সৃবষ্টকত্বা। 
. 
আমারে  মরন  াখরত্ হরি, অনয সিবকেু  মত্ বিজ্ঞারন ও সীমািদ্ধত্া আরে, আরে হাজার া ভুল। ত্াই ত্রুবটপূণব ও সো 
পব িত্বনশ্ীল বিজ্ঞান ো া ধ্রুি সত্য ইসলামরক র্াচাই কর  িাতু্লত্া নি আ  বক? 
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৭৭  
“বত্ন িনু্ধ  করথাপকথন; বথউ ী অি ইরভাবলউশ্ন।”  
-মুহাম্মাে ল র্াউল কব ম ভূাঁইয়া 
 

৩ িনু্ধ  করথাপকথন। বথউ ী অি ইরভাবলউশ্ন। 
. 
বত্ন িনু্ধ। মাহমুে, সুজন আ  সুমন। এ  মরধয সুজন আ  সুমন একটু নাবিক বকবসরম । মাহমুে আবিক, নামাজ ল াজা কর  
; বকন্তু ত্া বনয়া সুজন আ  সুমরন  হাবস  লশ্ষ নাই।  
. 
র্াই লহাক,িত্কাল সুজন আ  সুমন লযাপটপ বকনরত্ লমলায় বিরয়বেল। সুজন বনরলা একটা ললরনারভা বথংকপযাি ..... সুমন 
বনরলা ললরনারভা ইরয়ািা... ।  
. 
প বেন সকারল বত্ন িনু্ধ  লেখা। মাহমুে বজরজ্ঞস ক রলা : 
---> বকর  সুজন, লত্া  প্ররসস  বক? 
==> 'ইনরটল লকা -আই ৫'  
--->সুমন লত্া টা?  
==>'ইনরটল লকা -আই ৭' 
--> এ  মারন বক জানস?  
==> বক?  
---> এ  মারন লত্া  আ  সুজরন  লযাপটপ েুইটা  প্ররসস  প্রায় ৯৫% একই। ত্া লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্ : লত্ারে  এই েুইটা 
লযাপটপ একটা কমন লযাপটপ লথরক ধীর  ধীর  পব িবত্বত্ হরয় আজরক  এই েুইটা লযাপটপ হরয়রে। বিবলয়ন বিবলয়ন িে  
ধর  এই প্রবিয়া সংিবঠত্ হয়... বিবলয়ন বিবলয়ন িে  ধর  একটা কমন লযাপটপ ল াে,িৃবষ্ট েরড় বিবভন্ন বিয়া প্রকৃয়ায় 
পব িত্বীত্ হরয় ত্া লথরক েুই ধ রন  লযাপটপ হরয়রে : একটা সুজরন  লযাপটপ একটা সুমরন  লযাপটপ.... বিশ্বাস ক রত্ 
সমসযা বক?  
.  
সুমন আ  সুজন িুেরত্ পা রলা লর্ ইরভাবলউশ্ন বথউ ী বনরয় মাহমুে োন ক রে।  
. 
জিাি বেরলা সুমন : পািলামী কব স না লত্া মাহমুে, েুইটা এক বজবনস না। তু্ই জানস ললরনারভা লকাম্পানী লযাপটপ েুইটা 
িানাইরে, এমবন এমবন বক আ  লযাপটপ হয় নাবক? একটা ইনরটল লকা -আই প্ররসস  লে লকাবট িের ও এমবন এমবন হয়না 
তু্ই জানস।  
. 
মাহমুে : ত্া  মারন েুইটা বজবনস একই  কম হরল ত্া  একজন কমন মযানুেযাকচা া  আরে ত্াইনা? ত্াহরল মানুষ আ  
বশ্ম্পািী  বজন গুরলা র্বে ৯০% একই হয়, ত্ারে  মযানুেযাকচা া  একজন , ত্া সত্য হরত্ পা রিনা লকন? লকন মানুষ আ  
বশ্ম্পািী  একটা কমন এনরসস্ট্  থাকরত্ হরি?  
. 
সুজন: আর  মাহমুে, ইরভাবলউশ্ন আ  ললরনারভা লযাপটপ প্রিাকশ্ন এক না।  
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. 
মাহমুে: আর  আবম জাবন লত্া এক না। এখন িল লর্ ইনরটল প্ররসস  লিশ্ী কমরপ্লে, নাবক বহউমযান লব্রইন লিশ্ী কমরপ্লে। 
. 
==> অিশ্যই 'বহউমযান লব্রইন'  
.  
--> একটা ইনরটল প্ররসস  নত্ ী ক রত্ র্বে হাজা  হাজা  মানুরষ  করয়ক রু্রি  পব শ্রম লারি এিং ত্া প ীোিার  নত্ ী 
ক রত্ হয়, ত্া এমবন এমবন ল ৌদ্র, িৃবষ্ট, েরড় লকাবট লকাবট িের ও উৎপন্ন হওয়া সম্ভি নাহয়; ত্াহরল মানি মবিষ্ক বকভারি 
এমবন এমবন হরয় র্ায়? মানুরষ  লচাখ, কান, হাটব, লীভা , বকিনী, ব্লাি , ল ি -রহায়াইট ব্লাি লসল, বশ্ া উপবশ্ া , লিানস, 
বস্কন .... এগুরলা বকভারি এমবন এমবন কার া লকান বির কশ্ন োড়া হরয় র্ায়?  
. 
ইরভন একটা 'িারয়ালবজকাল লসল' বকভারি এমবন এমবন হয়, একটা লকাষ এ  বভত্র  থাকা মাইরটাকবন্ড্রয়াই লত্া ইনরটল 
প্ররসস  লথরক লিশ্ী কমরপ্লে ... ওই মাইরটাকবন্ড্রয়া বকভারি হল? বকভারি বনউবক্লয়াস হল? বকভারি  াইরিাসম হল? বকভারি 
বিএনএ হরয় লিল? লকউ বির কশ্ন বেরলানা, এমবন এমবন লকমরন হল?  
.  
==> এসি িুেরত্ হরল লত্ারক েয লসলেীশ্ জীন িইটা পড়রত্ হরি... ব চািব িবকে এ ? উবন েুবনয়া  সিরচ' িড় বিজ্ঞানী ...  
.  
---> তু্ই পড়েস?  
.  
==> এখনও পবড়নাই, ত্রি আবসে ভাই পইড়া কইরে লর্ ইরভাবলউশ্ন বথউ ী বঠক আরে। এটা নিজ্ঞাবনক বথউ ী। এটা 
অস্বীকা  ক া মারন বিজ্ঞান লক অস্বীকা  ক া। 
. 
---> প্রথম কথা হল তু্ই বনরজ পড়স নাই। বেত্ীয় কথা হল লর্, বথউ ী হল বথউ ী, েযাে না। ইরভাবলউশ্ণ হল একটা বথউ ী, 
এ  পরে লর্মন অরনক বিজ্ঞানী আরে, বিপরেও অরনক বিজ্ঞানী আরে। এটা প ীোিার  প্রমাবণত্ লকান বথউ ী না। এটা হল 
লস্পকুরলশ্ন িা ধা ণাপ্রসূত্ বথউ ী, এ  পরে  প্রমাণগুরলা লকান অকাটয প্রমাণ না। ি ং বনেক ধা ণা ।  
.  
লকউ বিবলয়ন বিবলয়ন িে  ধর  অিজাভব কর  নাই, লর্ অযাবমিা লথরক স ীসৃপ হইয়া , ত্া লথরক িান  জাত্ীয় প্রাণী হরয়, ত্া 
লথরক মানুষ হয় লিরে।  
. 
লকউ প ীোিার  একটা অযাবমিা লথরক হাইড্রা এখনও িানাইরত্ পার  নাই। ইরভন লকউ প ীোিার  লপ্রাবটন অনু  সারথ 
লপ্রাবটন অনু  িাবড় খাওয়াইয়া একটা অযাবমিাও িানাইরত্ পার  নাই। ১০০ িে  ধর  র্বে লপ্রাবটন অনু  সারথ লপ্রাবটন অনু  
িাবড় খাওয়া  একটা এেরপব রমন্ট ক া হইরত্া, আ  ত্া  লথরক একটা িযাকরটব য়াও উৎপন্ন ক া র্াইরত্া, ত্াও না হয় মনর  
একটু িুে বেত্াম।  
. 
মানুরষ  মত্ন লেখরত্ করয়কটা কংকাল পাইরলই বক প্রমাণ হয় লর্ ওই কংকালগুরলা মানুষ আ  িানর   পূিবপুরুষ বেল? লকউ 
বক টাইম লমবশ্রন বিরয় লেরখ এসরে? এটা বক হরত্ পার না, লর্ ও া বিোর ন্ট লকান এইপ? কত্ এইপ ই লত্া বিলুপ্ত হরয়রে? 
ও া ও কম বিলুপ্ত এইপ?  
.  
েুইটা প্রাণী  মরধয বমল থাকরলই লকন ত্ারে  একটা কমন এনরসস্ট্  থাকরত্ হরি?লকন কমন এনরসস্ট্  এ  লথরক 



 

290 

ইরভাবলউশ্ণ এ  মাধযরম ত্ারে  পয়ো হরত্ হরি? লকন ত্ারে  একজন কমন বিরয়ট  থাকরত্ পা রিনা?  
.  
==> এত্ এত্ বিজ্ঞানী  এত্ এত্ প্রমাণ তু্ই এভারি লেরল বেরত্ পাব স না মাহমুে।  
.  
----> আরেৌ প্রমাণ ক রত্ পা রল এ না লেলা  প্রশ্ন আসরত্া। আ  বিজ্ঞান িণত্য না। অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী র্খন িলরে লর্ 
পৃবথিী বস্থ  , সূর্ব ত্া  চাব বেরক ঘুর , লকাপাবনবকাস িলরে লর্ পৃবথিী বস্থ  না , ি ং ত্া সূরর্ব  চাব বেরক ঘুর । বকন্তু 
লকাপাবনবকাসই বেল সবঠক, লসটা পর  প্রমাবণত্ হরয়রে্ । 
.  
লমরন্ডবলেও লজরনবটে এ  েুইটা ল বেবেল, বকন্তু লকউ এরেপ্ট কর  নাই। পর  লমরন্ডল ম া  প  ত্া সত্য প্রমাবণত্ হইরে। 
ত্া  মারন অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী(৯৯.৯৯৯৯%) ও ভুল হরত্ পার ।  
. 
ত্াই র্বে অবধকাংশ্ বিজ্ঞানীও ইরভাবলউশ্ন এ  পরে থারক , ত্া  লথরকও ইরভাবলউশ্ন প্রমাবণত্ হরয় র্ায় না। পৃবথিী লর্ ঘুর  
, এটা হল প্রমাবণত্ েযাে..... এ কম অরনক েযাে বিজ্ঞানী া প্রমাণ ক রে, বকন্তু ইরভাবলউশ্ন -- এটা লত্া স্ট্ীল বথউ ী। বকেু 
কংকাল আ  প্রাণীগুরলা  মরধয থাকা বকেু বমল লেবখরয় --- ত্া লথরক লেয়া একটা বনেক বথউ ী, র্া বনরয় অরনক অরনক 
লকারিন আরে , এিং লসইসি লকারিন এ  লকান প্রপা  উি  ত্া া বেরত্ পার নাই। এটা একটা কমবপ্লট লিাাঁজাবমল।  
.  
==> বকন্তু লেখ, বজনগুরলা  মরধয বকন্তু বমউরটশ্ন হয়,, এটা বকন্তু প্রমাবণত্ সত্য।  
. 
---> তু্ই একটা টরয়াটা কা  বকনলী। এখন ৩ িে  চালারনা  প  লত্া  লব্রকপযাি টা নষ্ট হইরলা। এইটা হইরলা বমউরটশ্ন।  
এখন লব্রকপযাি ত্া  অিস্থা  পব িত্বন ক রত্ পা রে , ত্া  মারন এইনা লর্ লত্া  ‘টরয়াটা কা ’ টা টরয়াটা লকাম্পানী োড়াই 
আপনা আপবন লে লে িের   বিয়া বিবিয়ায় নত্ ী হরয় লিরে।  
.  
==> ত্াহরল লত্া া লত্ারে  প্রপবজশ্ন বনরয় লনচার  লপপা  পািবলশ্ ক বেস না লকন? প্রমাণ ক বেস না লকন?  
.  
----> লর্ বথউ ী বেরে, ত্ারক ত্া  বথউ ী প্রমাণ ক রত্ হরি। প্রমাণ ক রত্ না পা রল িুেরত্ হরি বথউ ীরত্ প্রিরলম আরে। 
লত্া া বথউ ী বেসে, লত্া া প্রমাণ ক বি। লত্া া প্রমাণ ক রত্ পা স নাই, এটা লত্ারে  প্রিরলম । আম া আিা  বক প্রমাণ 
ক রিা? ' বকেু একটা নাই ' ত্া বনরয় লত্া লপপা  ললখা র্ায় না। লপপা  ললখা র্ায় 'বকেু একটা থাকরল'। লর্টা অবিত্বহীন, ত্া 
বনরয় আম া বক লপপা  ললখরিা?  
.  
===> শুন িুেরত্ লচষ্টা ক । প্রথরম খুি স ল লকাষ বেল, পর  আরি আরি জবটল হইরত্ হইরত্ , মানুষ হইয়া লিরে।  
.  
----> এভারি নন লস্পবসবেকালী িলরল হরি না। বিরটইলস ইরভাবলউশ্ন প্ররসস সূোবত্সূে ভারি িণবনা ক রত্ হরি।  
. 
গুিরল বিরয় ইউবটউি বভবিও লেখ লর্ লচাখ বকভারি লেরখ িা কান বকভারি শুরন, িা বকিনী বকভারি  ি পব ষ্কা  কর , িা 
হাটব বকভারি  ি সিালন কর  -- এই েুল প্ররসসগুরলা।  
. 
এ প  লত্ারক লেখারত্ হরি, লর্ একটা প্রাণী র্া  লচাখ লনই, বকভারি ত্া  মরধয লচারখ  বজন চরল এরলা এিং লসই বজন লথরক 
বকভারি লচাখ উৎপন্ন হল, একই ভারি : কান বকভারি হল, মবিরষ্ক  লিনড্রাইট আ  এেন বকভারি হল। মবিরষ্ক  বজন বকভারি 
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হরয় লিল একটা এযাবমিা জাত্ীয় প্রাণী লথরক.... বকভারি শ্ ীর   প্রবত্টা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হল। বকভারি হাড় হল ? বকভারি চামড়া 
হল? এগুরলা  বজন বকভারি নত্ ী হল ত্া লত্ারক লেখারত্ হরি। পা রল ত্া লেবখরয় লনচার  লপপা  পািবলশ্ ক । েুইটা 
লনারিল একসারথ পাবি।  
. 
আ ও আরে ....  
. 
সারলাক সংরেষণ প্রবিয়াটা মরন আরে?  
. 
===> আরে । খুিই জবটল। অরনক িড় প্রবিয়া।  
. 
----> এই প্রবিয়া িারে  পাত্া  মরধয বকভারি এরলা? এ প্রবিয়াটা বকভারি   যানিমলী হরয় লিল , ত্া িযাখযা ক রত্ হরি। 
এই প্রবিয়াটা িারে  পাত্ায় ক রত্ হরল িারে  লর্ই লজরনবটকাল ে রমশ্ন ে কা , ত্া এমরন এমরন লকমরন হল, ত্া িযাখযা 
ক রত্ হরি।  
. 
মরন  াবখস সারলাক সংরেষণ োড়া এই পৃবথিীরত্ একটা প্রাণীও িত্বমান অিস্থায় লিাঁরচ থাকরত্ পা রত্ানা।  
. 
===> আসরল এটা   যানিমলী হওয়া একটু কবঠন নিবক। স্বীকা  ক রলা সুজন।  
.  
আমত্া আমত্া ক রে সুমন । ....  
. 
----> লে লে বমবিওরয়, ত্া  মধয লথরক বিবলয়ন বিবলয়ন (িা বিবলয়ন) সংখযক পৃবথিীরত্ও বক একটা ইনরটল প্ররসস ... 
হািব বিস্ক....   যাম নত্ ী হরয় এমবন এমবন লজাড়া ললরি একটা লযাপটপ হরত্ পার ?  
একটা ইবিন সহ টরয়াটা কা  হরত্ পার ?  
একটা লস্পসশ্ীপ হরত্ পার ? 
একটা এর ারপ্লন হরত্ পার ?  
এমবন এমবন, ইরভাবলউশ্ন প্রবিয়া  মাধযরম?  
.  
===> হিা  লত্া কথা না.... । িলরলা সুমন....রকউ একজন বির ে ক রত্ হরি, লকউ একজন বিজাইন ক রত্ হরি, একমাত্র 
ত্াহরলই সম্ভি।  
.  
বকন্তু র্া া বিজ্ঞান মনস্ক ত্া া লর্ িরলন....  
. 
------> আচ্ছা, মশ্ারক উড়রত্ লেখবেস, িা মাবে? লেরখবেস ত্া া বকভারি উরড়। তু্ই ইচ্ছামত্ন েুইটা পাখা বেরয় একটা িস্তু 
িানারলই বকন্তু ত্া উড়রত্ পার না,  াইট? লত্ারক এর া িাইনাবমে িুেরত্ হরি এিং বকভারি িলবিেযা কাজ ক রি একটা িস্তু 
উড়া  সময় ত্াও িুেরত্ হরি, ত্া প  িস্তুটা িানারত্ হরি। এর ারপ্লন িা লহবলকপ্টা  ইবিবনয়া   া আরি লথরক বিজাইন কর  
ত্া পর ই িানায় , এিং ত্া প ই এগুরলা উরড়।  
  যানিমলী েুইটা পাখা িানায় র্বে উড়া র্াইরত্া, মানুষ অরনক আরিই উড়রত্া। অথচ হাজা  িে  লচষ্টা কর ও মানুষ ত্া 
পার নাই। কা ণ িযাপা টা আসরলই কবঠন। েুু্বনয়ায় সুপা  পাওয়া  োড়া ন মাল  ািগুরলা ত্াই এর ারপ্লন-রহবলকপ্টা  িানারত্ 
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পার না। ি ং ত্া া িয় কর , সুপা  পাওয়া  লথরক। 
.  
এখন লেখ , মশ্া, মাবে, েবড়ং, িাটা  িাই, পাবখ ( বিবভন্ন ধ রন  ) -- এগুরলা সিগুরলাই উড়রত্ পার ?  
. 
তু্ই এটা বকভারি বিশ্বাস কব স লর্ আপনা আপবন লকান প্রাণীরত্ লজরনবটকাল বমউরটশ্ন ঘরট এমন বজরন  আবিভবাি ঘরটরে, 
লর্ লথরক   যানিমলী েুইটা পাখা িবজরয়রে এিং লসই পাখা বেরয় পাবখ গুরলা িা লপাকামাকড় উড়রেও। কত্টা োবন আইবিয়া 
ত্া বচিা ক বেস? ওই পাখা গুরলা লকউ খুি সূোবত্সূেভারি বিজাইন ক রত্ হরিনা? িায়ুচাপ বহসাি ক রত্ হরিনা? 
পাখাগুরলা কত্ দ্রুত্ নড়রি ত্া বহসাি ক রত্ হরিনা? পাখাগুরলা  লশ্ইপ বিজাইন ক রত্ হরিনা? পাখাগুরলা বক ো া নত্ ী 
হরি ত্া বঠক ক রত্ হরিনা? ভূবম লথরক কত্ হাজা  েুট উপর  একটা পাবখ উড়রি , ত্া  হাড়গুরলা হালকা হওয়া লািরি, 
েুসেুস ৪ প্ররকাষ্ঠ বিবশ্ষ্ট হওয়া লািরি(র্ারত্ কম িায়ুচারপ পাবখগুরলা বন:শ্বাস বনরত্ পার )  
. 
.... এগুরলা এমবন এমবন হরয় লিরে? এরককটা পাবখ িা লপাকা বকন্তু আিা  এরকক ভারি উরড়। এর ািাইনাবমে 
বিোর ন্ট...রকউ বিজাইন ক রলানা , বকন্তু এগুরলা সি এমবন এমবন হরয় লিরলা? পা রল মশ্া  েুইটা পাখা িানারত্া , লেখ 
পাব স বকনা?  
. 
তু্ই লত্া েুস েুস ো া িাত্াস লথরক অবেরজন বনস, ত্াইনা? মাে লনয় েুলকা বেরয় , পাবন লথরক। মারে  মরধয ওই বজন 
বকভারি নত্ ী হল র্া লথরক েুলকা বেরয় পাবন লথরক অবেরজন লনিা  প্ররসস চরল এরলা? লকউ বিজাইন ক রলানা, এমবন 
এমবন লকমরন হল?  
. 
বচিা ক , ইরভন লত্া  েুসেুসটা বকভারি হল র্া িাত্াস লথরক অবেরজন লত্া  শ্ ীর   ল ি ব্লাি লসল এ  মাধযরম বনরয় লনয় 
এিং শ্বসন প্রকৃয়া  মাধযরম তু্ই শ্কব ারক পুবড়রয় শ্বি পাস। এমবন এমবন বজন পব িত্বীত্ হরয় েুসেুস বকভারি হল, আ  
ল ি ব্লাি লসলই িা বকভারি হল?  
. 
ইরভন লত্া া প্রজনন প্রবিয়া বনরয় বচিা ক , বকভারি েুই ধ রণ  মানুষ পুরুষ ও না ী সৃবষ্ট হল, এিং ত্ারে  মরধয আকষবণ 
এরলা এিং ত্া া নতু্ন মানুষ জম বেরত্ পা রলা? শুিাণু ও বিম্বাণু বকভারি হল? বকভারি একবট মানি ভ্রুণ লিরড় উরঠ মারয়  
জঠর  একবট সুবিনযি প্রকৃয়ায়? একটু ভুল হরলই লত্া মানি বশ্শু আ  হরত্ পা রত্ানা। এই সুবিনযি প্রকৃয়া সাধরন  জনয লর্ই 
লজরনবটকাল কমরপাবজশ্ণ ে কা  বেল, লসই লজরনবটকাল কমরপাবজশ্ন বকভারি মানুরষ  শ্ ীর   লকারষ এমবন এমবন হরয় 
লিল?  
. 
বকভারি হজম প্রবিয়া হল র্া  মাধযরম তু্ই লখরয় হজম কব স? িৃহদ্রাি-েুদ্রাি হল? এগুরলারত্ থাকা এনজাইমগুরলা বকভারি 
হল? ওই এনজাইমগুরলা নত্ ী ক রত্ লর্ই বজন থাকা ে কা  , ত্া লত্া  শ্ ীর  বকভারি এমবন এমবন লকমরন হরয় লিল?  
. 
এগুরলা শুধু মানুষ না, সকল প্রাণী  লেরত্রই সত্য। েুবনয়ায় থাকা প্রবত্টা প্রাণী  জীিন প্রণালী বনরয় িরিষণা কর  তু্ই এ 
ধ রণ  প্রশ্ন ক রত্ পা বি। একটা মশ্া, লত্লারপাকা, ঘাসেবড়ং, একটা চড়ুই পাবখ -- ইরভন একটা কুকু  িা বিড়াল বনরয় 
িরিষণা কর  তু্ই এইসি প্রশ্ন ক রত্ পা বি।  
. 
বকভারি িযাকরটব য়া  মাধযরম পচন প্রকৃয়া  এরলা পৃবথিীরত্, এটা না থাকরল লত্া মৃত্রেহ স ারনা লর্রত্ানা পৃবথিীরত্.... এমবন 
এমবন লকমরন হল? একটা কমবপ্লট বসরস্ট্ম লর্ পৃবথিীরত্ আম া লেখবে, ত্া বক একবট সুপা নযাচা াল পাওয়ার   অবিত্বরক 
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প্রমাণ কর না বর্বন আমারে  সিা  স্রষ্টা?  
. 
===> আসরল লেখ , এত্ িড় িড় বিজ্ঞানী া নাবিক, আম া কই র্াই িল? একসরঙ্গ িলরলা সুজন সুমন।  
.  
----> আইবসস বনয়া বমবিয়া নারচ, কা ণ লস িযবত্িম। বকন্তু অবধকাংশ্ মুসলমান আইবসস কর না। বকন্তু বমবিয়ায় আইবসস 
লেরখ মরন হয় লর্ন ১.৭ বিবলয়ন মুসবলম সিাই আইবসস। বকন্তু ৯৯.৯৯ % মুসলমানই আইবসস না।  
. 
এ কম এখনও আরমব কায় লকান বিজ্ঞানী নাবিক হইরল ত্া  ঘটনা পবত্রকায় আরস, কা ণ অবধকাংশ্ বিজ্ঞানীই আবিক । লর্ 
নাবিক লস হইরলা িযবত্িম, িযবত্িম বহরসরি ত্ার  বনয়া বমবিয়া নারচ। ত্া  মারন এই না লর্ সিাই নাবিক।  
. 
===> বকন্তু িাংলারেরশ্ লর্ লেবখ? বিজ্ঞানী া নাবিক।  
.  
----> লত্া া বকরস পড়স?  
===> চারুকলায়, জিাি বেল সুমন।  
===>িাংলায়, জিাি বেল সুজন।  
----> আবম বকরস পবড়?  
------> বেবজরে... িলল মাহমুে বনরজই 
. 
ত্াহরল বচিা ক  , লত্া া লত্ারে  আরশ্ পারশ্ সি নাবিক লেবখস , কা ণ কা ণ র্া া িাংলা-চারুকলায় পরড় ত্া াই এরেরশ্ 
লিশ্ী নাবিক। র্ারে  আসরল ইংর জীরত্ পািবলশ্ হওয়া লনচার   লপপা  পড়া  লর্ািযত্া নাই। েয লসলবেশ্ জীন পরড় িুো  
লর্ািযত্া নাই। িাংলা  নাবিক কুল লকউই এসি পরড় নাবিক হয়বন। কলকাত্া  োোিািুরে  িাংলা িই আ  অবশ্বেত্ আ জ 
আলী মাতু্ব্বর   িই পরড় নাবিক ইসলাম বিরেষী হরয়রে। এমন লকান জ্ঞারন  লেৌড় এরে  লনই।  
.  
বকন্তু িুরয়ট, লমবিরকল িা ভাবসববটগুরলা  সাইে বিপাটবরমরন্ট লিরলই নাবিক লত্া পাবিই না, ি ং লেখবি ত্ারে  মরধয হুজু  এ  
সংখযাই লিশ্ী। ত্া  মারন িাংলা  বব্রবলয়ান্ট োত্র-োত্রী া নাবিক লত্া নয়ই ি ং ৯৯% ই আবিক।  
.  
====> বকন্তু লপপা  পবত্রকা পড়রল লত্া মরন হয় লর্ অরনক নাবিক।  
.  
----> হুম , গুি পরয়ন্ট। কা ণ র্া া সাংিাবেক ত্ারে  মরধয নাবিক লিশ্ী, ত্া া লিবসকালী সাইে িুরে না। বকন্তু ইসলাম 
বিজ্ঞান ময় নরহ --- এই অবভরর্াি ত্ারে  লিশ্ী। বকন্তু ত্া া বনরজ াই বিজ্ঞান িুরে নাু্ । এ া মূলত্ কলকাত্া  প্রভারি 
নাবিক। 
. 
আসরল নাবিকত্া িাংলারেরশ্ বমবিয়ায় লিশ্ী, র্ারে  সাইে সম্বরন্ধ লকান ধা ণা নাই। পবিমা বিরশ্ব  একবট বিরশ্ষ লশ্রণীরক 
ত্া া অন্ধ অনুক ণ কর  থারকন...  
.  
পবিমা বিশ্ব িহুবেন ধর  চাচব কতৃ্বক বনরষ্পবষত্ হরয়রে। র্া  েরল ত্া া ইরভাবলউশ্ন বথউ ী লপরয়ই চাচবরক অস্বীকা  ক া  
একটা উবসলা লপরয়রে। 
. 
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এজনয ইরভাবলউশ্ন বথউ ী আসরল অরনকটা পবলবটকাল , সাইবন্টবেক না। কা ণ পবলবটকাল লীিা   া এই বথউ ী বেরয় 
মানুষরক নাবিক িাবনরয় চাচবরক েুিবল ক রত্ লচরয়রে্ ।  
.  
আমারে  লেরশ্ িা মুসবলম বিরশ্ব আম া মসবজে কতৃ্বক বনরষ্পবষত্ হইবন। আ  আমারে  এসি বমথযা বথউ ী  ে কা ও লনই। 
আম া অন্ধভারি পবিমা বিশ্বরক েরলা কব না। আম াই মুি বচিা কর ই আল্লাহ লক বিশ্বাস কব ।  
. 
আ  লত্াম া নাবিক াই িদ্ধ বচিা ভািনা  অবধকা ী। কলকাত্া  বচিা লচত্না লথরক এখনও লি  হরত্ পার াবন.... 
এমন সময় লর্াহর   আর্ান বেরলা ...  
. 
-----> আয়, মসবজরে র্াই, লর্াহর   সময় হল। িলল মাহমুে...  
=======> নানা, লোস আমারে  পযান্ট নষ্ট, পর  আর কবেন হরি। লেবখ আম া একটু বচিা কর  বন......পর  লেখা হরি।  
. 
পুনি: আব ে আজাে ভাই কতৃ্বক অনুপ্রাবণত্ হরয় এই ললখাটা বলখা হরয়রে। উনারক লর্ বিজ্ঞানর্াত্রা ব বেউট কর রে, ত্া 
পরড়ই জিাি বহরসরি এটা বলখলাম। বপ্রপার শ্ণ োড়াই, ত্াই একটু বিবেপ্ত....  
ভবিষযরত্ সময় লপরল েয লসলবেশ্ বজন সহ ওরে  লনচার   লপপা  গুরলা পরড় ত্া প  লনাট বলখা  ইচ্ছা আরে। লোয়া 
ক রিন। 
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৭৮  

“কু আরন বক Embryology (ভ্রুণত্ত্ত্ব) বনরয় অবিজ্ঞাবনক ত্থয আরে?”  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

#নাবিক প্রশ্নঃ মুসবলম া োবি কর  কু আরন  আয়াত্ 23:12-14 ো া মানুরষ  এম্ব্রাইরয়ালবজ(অথবাৎ ভ্রুণ ত্ত্ত্ব) িযাখযা 
ক া র্ায়, র্বেও ভ্রুণত্রত্ত্ব  প্রথম ধাপ (১.ধুলা িা কাো মাবট লথরক নত্ব ) এ  লকান িযাখযা ত্ারে  কারে লনই।এটা 
বক লজা পূিবক কু আনরক বিজ্ঞানময় ক া  অপরচষ্টা নয়? 
. 

উি ঃ পবিত্র কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ আবম মানুষরক মাবট  সা াংশ্ লথরক সৃবষ্ট কর বে। 
অত্ঃপ  আবম ত্ারক শুিবিনু্দ রূরপ এক সং বেত্ আধার  স্থাপন কর বে। 
. 
এ প  আবম শুিবিনু্দরক ‘আলাক’{জমাট  ি/েুরল থাকা িস্তু/রজাাঁক আকৃবত্  িস্তু}রূরপ সৃবষ্ট কর বে, অত্ঃপ  ‘আলাকরক 
মাংসবপরণ্ড পব ণত্ কর বে, এ প  লসই মাংসবপণ্ড লথরক অবস্থ সৃবষ্ট কর বে, অত্ঃপ  অবস্থরক মাংস ো া আিৃত্ কর বে, 
অিরশ্রষ ত্ারক নতু্ন রূরপ োাঁড় কব রয়বে। বনপুণত্ম সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ কত্ কলযাণময়।“ 
(কু আন, মু’বমনুন ২৩:১২-১৪) 
. 
নাবিক-মুিমনািণ প্রশ্ন তু্রলরেন লর্—সু া মু’বমনুন ২৩:১২-১৪ আয়ারত্ ভ্রুণত্রত্ত্ব  লর্ বিি ণ লেয়া আরে, ত্া  প্রথম ধারপ  
িযাখযা নাবক মুসবলমরে  জানা লনই। আর কবট অপিযাখযা; বনজ লথরক মুসবলমরে  নারম বকেু একটা িাবনরয় িরল লসটারকই 
আিা  প্রশ্নবিদ্ধ ক া  আর কবট উোহ ণ এবট। মুসবলমরে  বনকট অিশ্যই সু া মু’বমনুন ২৩:১২-১৪ আয়ারত্ উরল্লবখত্ 
প্রবিয়া  প্রথম ধারপ  িযাখযা আরে। লর্ লকান মুসবলমরক বজরজ্ঞস ক রলই এটা িরল বেরত্ পা রি, ত্ােবস  লেখা ও 
প্ররয়াজনও লনই। এমনই সহজ িযাখযা এবট।  
. 
লকান মুসবলম কখরনাই এটা িরল না লর্ উরল্লবখত্ আয়াত্সমূরহ  প্রথম ধাপ অথবাৎ মাবট  সা াংশ্ লথরক মানুষ সৃবষ্ট ভ্রুণত্রত্ত্ব  
লকান ধাপ।এখারন ‘মানুষ’ িলরত্ আেম(আ)রক লিাোরনা হরয়রে, ত্াাঁরক সৃবষ্ট ক িা  প্রবিয়া িণবণা ক া হরয়রে, এ প  ত্াাঁ  
িংশ্ধ রে  সৃবষ্ট  প্রবিয়া আরলাবচত্ হরয়রে।আরলাচয আয়ারত্  ত্ােবসর  ইমাম ইিন কাবস ( ) একবট হাবেস উরল্লখ 
কর রেনঃ  
. 
আিু মুসা( া) হরত্ িবণবত্ আরে লর্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “আল্লাহ আেম(আ)রক এক মুবষ্ট মাবট ো া সৃবষ্ট কর রেন র্া বত্বন 
পৃবথিী  বিবভন্ন র্বমন হরত্ গ্রহণ কর বেরলন। ...” 
. 
[আহমাে ৪/৪০০, আিু োউে ৫/৬৭, বত্ বমবর্ ৮/২৯০; ইমাম বত্ বমবর্( ) এ  মরত্ হাসান-সহীহ] 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন।  

[ কু আরন উরল্লবখত্ ভ্রূণত্রত্ত্ব  বিিাব ত্ বিি ণ লেখুন এখারনঃ https://www.islam-guide.com/ch1-1-a.htm ] 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95?source=feed_text&story_id=274588559644198
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.islam-guide.com%2Fch1-1-a.htm&h=ATM18c1Pc6zDvuw3jgRHjKFbsVXNlgMdFT6ONDZpT6MBvVZr-C9cwmsyPZrxELsrbv31O3I_zqRPVNw0-bZYaQPnPQg1-yw0aXC8IBRv65SI9aIMEwYoKsAp5BWQjQFmAKnrtPNtAGFFn5ZAmMhYGMS3EccFdnakMlTBMeB-WdlncNZKmoAxsPQ5cFrHlGrCCCJv1hN8pBp1juEYuYp_R49Wwa2qVZzYKVQvPQY0bLvM0ogHez_64B0CLVutudrzXWdruNLQOO5RgA9kxt8wzkt-07sm6xLWlsPD3gRRfQ
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৭৯  
‘নাসখ’ – র্বে স্রষ্টা মানুষরক বকেু িরলন, ত্রি ত্ারত্ বক ভুল থাকা সম্ভি?  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

র্বে স্রষ্টা মানুষরক বকেু িরলন - ত্রি ত্ারত্ বক ভুল থাকা সম্ভি? 
উি  হরচ্ছ না। সকল ধরমব  ললারক াই এই লেরত্র একমত্ হরি। বিরশ্ষ কর  র্া া োিী কর  ত্ারে  কারে বকত্াি আরে ( 
মুসবলম, ইহুবে ও খৃষ্টান সম্প্রোয়)। ত্া া লত্া সিা  আরি মাথা োাঁকারি। 
. 
এখন র্বে িলা হয়- স্রষ্টা বক এমন বিধান বেরত্ পার ন, র্া প িত্বীরত্  বহত্ ক রত্ হয়? এরেরত্রও আহরল বকত্াি া িলরিঃ 
অসম্ভি! এটাও হরত্ পার  না । অরনক মুসবলমও হয়রত্া অজ্ঞত্া  কা রণ বকংিা মিার ট হরয় িলরিঃ এটা সম্ভি না। রু্বি 
হরচ্ছ-  
.  
“কু ’আন অনুসার  আল্লাহ ভবিষযত্ জারনন। র্বে কু ’আরন   চবয়ত্া আল্লাহই হন, ত্রি লকন বত্বন এমন বিধান বেরিন র্া 
প িত্বীরত্  বহত্ ক রত্ হয়? বত্বন বক জানরত্ন না লর্ ত্া  বিধান ভবিষযরত্ অকার্বক  হরয় পড়রি? ”  
. 
ইসলামী পব ভাষায় ‘ বহত্ক ণ’ িলরত্ এমন বকেুই লিাোরনা হয় না।  
. 
. 
 বহত্ক ণ বক? 
আ িী ‘নাসখ’ শ্রব্দ  অথব  বহত্ ক া। পাব ভাবষকভারিঃ নাসখ মারন সকল শ্ত্ব পূ ণ কর রে এমন লকান কমববিষয়ক বিধান 
পালরন  সময়সীমা  সমাবপ্ত লঘাষণা ক া।  
অথবাৎ, নাসখ িলরত্ স্রষ্টা  একবট বিধান নতু্ন আর কবট বিধান ো া  বহত্ হরয় র্াওয়ারক লিাোয়।  
. 
. 
 বহত্ক ণ বক সবত্যই আরে? 
কু ’আন-সুন্নাহ ও সালােরে  লথরক  বহত্ক ণ িা ‘নাসখ’ এ  বিষয়বট পব ষ্কা ভারি প্রমাবণত্। আ  এটা আমারে  অরনরক  
কমনরসরে  সারথ না বমলরলও একটু িভী ভারি বচিা ক রলই  বহত্ক রণ  বপেরন প্রজ্ঞাটা ধ রত্ পা া র্ায়। 
. 
আল্লাহ ত্ায়ালা পবিত্র কু ’আরন এ সম্পরকব িরলনঃ 
“আবম লকান আয়াত্  বহত্ ক রল অথিা বিসৃ্মত্ কব রয় বেরল ত্েরপো উিম অথিা ত্া  সমপর্বারয়  আয়াত্ আনয়ন কব । 
তু্বম বক জান না লর্, আল্লাহ সি বকেু  উপ  শ্বিমান?” [১]  
এোড়া সহীহ হােীস লথরক আম া জানরত্ পাব , সূ া আহর্াি এক সময় আকার  সূ া িাকা া  মত্ বেরলা। প িত্বীরত্ এ  
অবধকাংশ্ আয়াত্  বহত্ কর  লেয়া হয়। [২] 
. 
সাহািারে  বনকট ‘ বহত্ক ণ’ এ  জ্ঞান থাকাটা খুিই গুরুত্বপূণব বেল। কা ণ, অরনক সমরয় লকউ লকউ হালাল লভরি বনরজ 
হা াম কারজ বলপ্ত হরয় পড়রত্ পার , আ  অনযরকও লস বেরক আমযণ জানারত্ পার । একিা  চতু্থব খবলো আলী( াঃ) 
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একজন বিচা করক বজরজ্ঞস ক রলন, বত্বন মানসুখ( বহত্) আইন-কানুন সম্পরকব বিিাব ত্ জারনন বক না। বিচা ক জিাি 
বেরলন, “না।” আলী( াঃ) ত্ারক িলরলন, “তু্বম বনরজ ধ্বংস হরয়রো আ  অনযরে ও ধ্বংরস  কা ণ হরয় োাঁবড়রয়রো।” [৩]  
. 
আমারে  সালাে াও নাসখ বনরয় প্রচু  িই বলরখ লিরেন। সম্ভিত্ এ  মরধয সিবাবধক প্রাচীন গ্রন্থবট হরলা বিখযাত্ ত্াবিয়ী, হােীস 
বিরশ্ষজ্ঞ কাত্াোহ ইিনু বেয়ামা’  ললখা ‘আন নাবসখ ওয়াল মানসুখ েী বকত্াবিল্লাহ’। এোড়া নাসখ বনরয় িই বলরখরেন ইিনু 
হার্াম র্াবহ ী, মাকী ইিনু আিী ত্াবলি, ইিনুল জাওর্ী প্রমুখ।  
. 
উরল্লখয লর্, বিশুদ্ধভারি প্রমাবণত্ নাসরখ  সংিাি ঘটনা  সংখযা মাত্র অল্প করয়কবট। আ  লসগুরলা সনাি ক া  সুবনবেবষ্ট 
বত্নবট পদ্ধবত্  রয়রে। লসগুরলা হরলাঃ 
ক) নিী(সাঃ) বকংিা ত্াাঁ  লকান সাহািী  সুষ্পষ্ট িিিয। 
. 
খ)  বহত্কা ী ও  বহত্- উভরয়  আইরন  িযাপার  প্রথম বেরক  মুসবলম বিশ্ষজ্ঞরে  পূণব মবত্কয।  
. 
ি) এ বিষরয়  বনভব রর্ািয ঐবত্হাবসক জ্ঞান লর্, লর্ আইনবটরক  বহত্ ক া হরয়রে লসবট  বহত্কা ী আইনবট  পূরিব নাবর্ল 
হরয়রে এিং ত্া  বহত্কা ী আইনবট  লকান সমূ্প ক বিবধ নয়, ি ং ত্া  সারথ সুষ্পষ্টভারি সাংঘবষবক।  
. 
. 
নাসখ কত্ প্রকার   হরত্ পার ? 
. 
মূলত্ঃ বত্ন ধ রন  নাসখ সংঘবটত্ হরত্ পার । 
ক) কু ’আন ো া কু ’আরন  নাসখ। [৪]  
খ) কু ’আরন  মাধযরম সুন্নাহ  নাসখ। [৫]  
ি) সুন্নাহ  মাধযরম সুন্নাহ  নাসখ। [৬]  
. 
শুধু কু ’আরন  মরধযই বত্নবট বভন্ন বভন্ন পদ্ধবত্রত্ নাসখ হরত্ পার ঃ 
ক) নতু্ন আইন ো া পূরিব  আইনবট িাবত্ল হিা  সারথ সারথ সংবেষ্ট আয়ারত্  পাঠও কু ’আন লথরক সব রয় লেলা হয়। [৭]  
. 
খ) আইনবট িলিৎ থারক, শুধু আয়ারত্  বত্লাওয়াত্  বহত্ হরয় র্ায়। [৮]  
. 
ি) আয়ারত্  বত্লাওয়াত্ িহাল থাকরি, শুধু আইন  বহত্ হরয় র্ারি। [৯]  
. 
----- এখারন উরল্লখয লর্, প্ররত্যক প্রকার   নাসখই স্বয়ং আল্লাহ ত্ায়ালা  অনুরমােরনই হরয় থারক।  
. 
প্রবত্স্থাপরন  প্রকা রভেঃ 
. 
ক) আয়াত্বট প্রবত্স্থাপন না কর ই  বহত্ ক া। [১০]  
. 
খ) একবট সহজ আইরন  মাধযরম পূরিব  কবঠনত্  আইরন  নাসখ। [১১] 
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. 
ি) একই ধ রন  আইরন  মাধযরম নাসখ। [১২] 
. 
ঘ) একবট কবঠনত্  আইরন  মাধযরম নাসখ। [১৩]  
.  
. 
নাসখ লকন ক া হয়? এ  বপেরন বক লকান প্রজ্ঞা  রয়রে? 
শ্ায়খ  াহমাতু্ল্লাহ কী ানিী( হঃ) ত্া  অনিেয িই ‘ইর্হারুল হক’ এ নাসরখ  ত্াৎপর্ব িযাখযা ক রত্ বিরয় বলরখনঃ  
.  
“আল্লাহ জানরত্ন লর্, এই বিধানবট অমুক সময় পর্বি ত্া  িান্দারে  মরধয প্রচবলত্ থাকরি এিং এ প  ত্া স্থবিত্ হরয় র্ারি। 
র্খন ত্া  জানা সময়বট এরস লিরলা ত্খন বত্বন নতু্ন বিধান লপ্র ণ ক রলন। এই নতু্ন বিধারন  মাধযরম বত্বন পূিবত্ন 
বিধারন  আংবশ্ক িা সামবগ্রক পব িত্বন সাধন ক রত্ন। প্রকৃত্পরে, এ হরলা পূিবত্ন বিধারন  কার্বকাব ত্া  সময়সীমা জাবনরয় 
লেয়া। ত্রি লর্রহতু্ আরি  বিধানবট লেয়া  সময় এ  সময়সীমা উরল্লখ ক া হয়বন, লসরহতু্ নতু্ন বিধানবট  আিমনরক আম া 
আমারে  জ্ঞারন  সীমািদ্ধত্া  কা রণ িাহযত্ ‘পব িত্বন’ িরল মরন কব । 
. 
আল্লাহ  সারথ লকান সৃবষ্ট  তু্লনা হয় না। ত্াই, তু্লনা  জনয নয়, শুধু লিাো  জনয একটা উোহা ণ লেয়া র্ায়। আপবন 
আপনা  একজন কমবচা ীরক একবট করমব  োবয়ত্ব প্রোন ক রলন। আপবন ত্া  অিস্থা জারনন এিং আপনা  মরন  মরধয 
বসদ্ধাি  রয়রে লর্, এক িে  পর্বি লস উি করমব বনরয়াবজত্ থাকরি। এ প  আপবন ত্ারক অনয করমব বনরয়াি ক রিন। বকন্তু 
আপনা  এই বসদ্ধাি আপবন কার া কারে প্রকাশ্ কর ন বন। র্খন বনবেবষ্ট সময় পা  হরয় লিল ত্খন আপবন আপনা  পূিব 
বসদ্ধাি অনুসার  ত্ারক অনয করমব বনরয়াবর্ত্ ক রলন। এই বিষয়বট উি কমবচা ী  বনকট ‘ বহত্ক ণ’ িরল িণয। অনুরূপভারি, 
অনয সকল মানুষ র্ারে  বনকট আপবন আপনা  বসদ্ধাি প্রকাশ্ কর ওন বন, ত্া াও বিষয়বটরক ‘পব িত্বন’ িরল িণয ক রিন। 
বকন্তু প্রকৃত্পরে এিং আপনা  কারে বিষয়বট ‘পব িত্বন’ নয়।  
. 
এরূপ  বহত্ক ণ রু্বি িা বিরিরক  েৃবষ্টরত্ অসম্ভি না। ঈশ্বর   লেরত্রও ত্া ত্াাঁ  মহত্ত্ব িা মর্বাো  পব পন্থী নয়। 
. 
পাঠক বক লেরখন না লর্, ভারলা িািা  ল ািী  অিস্থা  লপ্রবেরত্ ত্া  ঔষধ পব িত্বন কর ন। বত্বন সিবো ল ািী  জনয 
সরিবািম িযিস্থা প্রোরন  লচষ্টা কর ন। লকউই ত্া  এই বিধানরক অজ্ঞত্া িা মূখবত্া িরল িণয কর ন না। কারজই অনাবে-অনি 
জ্ঞারন  অবধকা ী সিবজ্ঞানী মহান স্রষ্টা  এইরূপ প্রজ্ঞাময় পব িত্বনরক আম া বকভারি অজ্ঞত্া িরল অপিযাখযা বেরত্ পাব ? [১৪]  
. 
ি. বিলাল বেবলপ্স ত্া  িইরয় নাসরখ  বত্নবট লমৌবলক কা ণ উরল্লখ কর রেনঃ 
. 
১) আসমানী আইনসমূহরক ধীর  ধীর  পূণবত্া  ির  বনরয় র্াওয়া।  
. 
২) ঈমানো রে  পব ো ক া। কখরনা ত্ারে  একবট আইন মানরত্ িলা হয় আ  বকেু বকেু জায়িায় ত্ারে  লস আইন মানরত্ 
িা ণ ক া হয়। এভারি পব ো ক া হয়, ঈমানো  া সিসময় আল্লাহ  আইন মানরত্ কত্টুকু প্রস্তুত্। 
. 
৩) কখরনা কবঠন আইন প্রণয়রন  মাধযরম ঈমানো রে  পু স্কা  অজবরন  সুরর্াি কর  লেয়া হয়। কা ণ- কাবঠনয র্ত্ লিশ্ী, 
পু স্কা ও লিশ্ী। আিা  সহজ আইন প্রণয়ন কর  ঈমানো রে  একটু বিশ্রাম প্রোন কর  এ বিষয়বট স্ম ণ কব রয় লেয়া হয়, 
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আল্লাহ মূলত্ ত্ারে  কলযাণই কামনা কর ন। [১৫]  
. 
. 
লর্সি বিষয়  বহত্ হয় নাঃ  
. 
 বহত্ হিা  বিষয়টা বনরয় ত্খনই আপবি লত্ালা লর্রত্ পার , র্খন একই বকত্ারি  লকান কাবহনী, ঘটনা এিং ভবিষযৎিাণী লসই 
বকত্ারিই  বহত্ ক া হয়। আম া মানুরষ া এটা প্রায়ই কব । বনরজরে  ললখা িইরয় লকান ত্রথয  ভুল থাকরল ত্া সংরশ্াধন 
কব । বকন্তু স্রষ্টা  পরে ভুল ত্থয লেয়া অরশ্াভন। কু ’আন ত্রথয  ও ভবিষযৎিাণী   বহত্ক ণ না কর  হুকুরম   বহত্ক ণ 
কর  আমারে  আর া পব ষ্কা ভারি িুবেরয় বেরয়রে এটা মানুরষ  নত্ব  লকান িই নয়। 
. 
অরনরক োিী কর ন, িাইরিরল  নতু্ন ও পু াত্ন বনয়রম  কাবহনী কু ’আন ো া  বহত্ হরয় লিরে। িযাপা টা লমারটও লস কম 
নয়। ত্াোড়া িাইরিরল  মরধয অরনক বমথযা কাবহনী  রয়রে। লর্মনঃ 
.  
* লূত্(আঃ) মে লখরয় মাত্াল হন এিং ত্াাঁ  েুই লমরয়  সারথ প  প  েুই  ারত্ িযবভচার  বলপ্ত হন। েরল ত্াাঁ  েুই লমরয় 
বপত্া  ো া িভবিত্ী হয়। [১৬]  
. 
* োউে(আঃ) েূ  লথরক উব য়  স্ত্রী িাত্রসিারক নি অিস্থায় লিাসল ক রত্ ত্ারক প্রাসারে লিরক পাঠান এিং িাত্রসিা  সারথ 
িযবভচার  বলপ্ত হন। েরল িাত্রসিা িভবিত্ী হয়। বিপে িুেরত্ লপর , বত্বন লসনাপবত্রক প ামশ্ব লেন লকৌশ্রল রু্রদ্ধ  মারঠ 
উব য়রক হত্যা ক া  জনয। এভারি উব য় বনহত্ হন আ  োউে(আঃ) িাত্রসিারক লভাি কর ন। [১৭]  
.  
* সুলাইমান(আঃ) লশ্ষ িয়রস লমরয়রলারক  পাল্লায় পর  ধমবত্যাি কর  মু ত্াে হরয় র্ান। বত্বন মূবত্বপূজা শুরু কর ন। [১৮]  
. 
* হারূন(আঃ) একবট িােুর   মূবত্ব নত্ব  কর ন এিং এ  উপাসনা ক া শুরু কর ন। শুধু ত্াই না, বত্বন িনী ইস াইলরক এই 
িােু রক উপাসনা ক া  বনরেবশ্ ও লেন। [১৯]  
. 
আম া বিশ্বাস কব , সকল নিীই বনষ্পাপ। ত্াই এই কাবহনীগুরলা বমথযা ও িাবত্ল। আম া িবল না লর্, এগুরলা  বহত্। কা ণ, 
 বহত্ লত্া লকিল সত্য বকেুই হরয় থারক।  
. 
.  
 বহত্ক ণ বক লকিল কু ’আরনই আরে? 
. 
আরিই উরল্লখ কর বে, ইহুবে ও খৃষ্টান া এটা বিশ্বাস ক রত্ পার  না লর্, স্রষ্টা  অবভধারন ‘ বহত্’ শ্ব্দবট থাকরত্ পার । র্বেও 
ত্ারে  িাইরিরল প্রচু  ‘ বহত্ক ণ’ এ  ঘটনা লেখরত্ পাওয়া র্ায়। করয়কবট উরল্লখ ক বেঃ 
. 
* বিকৃত্ িাইরিল অনুসার , ইব্রাহীম(আঃ) এ  স্ত্রী সা া ত্াাঁ  সৎ-লিান বেরলন । র্া  অথব, ইব্রাহীম(আঃ) এ  জনয বনরজ  সৎ-
লিানরক বিরয় ক া নিধ বেল। বকন্তু প িত্বীরত্ আম া লেখরত্ পাই, লত্া াহ লত্ সৎ-লিানরক বিরয় ক া  বিধান বনবষদ্ধ ক া 
হয়। [২০]  
. 
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* বিকৃত্ িাইরিল অনুসার , মূসা(আঃ) এ  শ্ ীয়ারত্, লর্ লকান কা রণ একজন স্বামী ত্াাঁ  স্ত্রীরক ত্ালাক বেরত্ পার ন। স্ত্রী ঘ  
লথরক লি  হরয় লিরল অনয পুরুষ ত্ারক বিরয় ক রত্ পার ন। বর্শু বিষ্ট িযবভচার   কা ণ োড়া ত্ালাক লেয়া  বহত্ কর ন। 
আ  লর্ এমন ত্ালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরক বিরয় ক রি ত্ারকও িযবভচা ী বহরসরি সািযি কর ন। [২১]  
. 
* বিকৃত্ িাইরিল অনুসার , শ্বনিা (সািাত্) লক সম্মান কর  সকল প্রকা  কাজ লথরক বি ত্ থাকা মূসা(আঃ) এ  িযিস্থায় 
একবট অলঙ্ঘনীয় বচ স্থায়ী বিধান। বকন্তু িাইরিরলই আম া লেখরত্ পাই, বর্শু খৃষ্ট িা িা  এই আইন ভঙ্গ ক রেন[২২]।  
. 
িত্বমারনও খৃষ্টান া িাইরিরল  এই বিধান পালন কর  না। অথচ ত্ারে  অরনক স্কলা ই োিী কর , পুর া িাইরিলই ঈশ্ব প্রেি 
আ  লসখারন লকান  বহত্ হিা  বিধান লনই।  
. 
ত্া া বক জারনন, এই িাইরিল অনুসার ই বচ স্থায়ী ‘সািাত্’ ভঙ্গ ক া  কা রণ ত্ারে  সিা  শ্াবি মৃতু্যেণ্ড হওয়া উবচৎ? কা ণ, 
িাইরিল পড়রল জানা র্ায়, শ্বনিার   বেরন শুধু কাঠ কুড়ারনা  অপ ারধ এক ললাকরক পাথ  বনরেরপ হত্যা ক া হরয়বেরলা। 
[২৩]  
. 
* বিকৃত্ ইবিরলই এক বিধান কতৃ্বক আর ক বিধান  বহত্ হিা  প্রমাণ লমরল। মবথ বলবখত্ সুসমাচার  বর্শু ত্া  বশ্ষযরে রক 
লজন্টাইল(র্া া ইহুেী নয়) লে  কারে লর্রত্ বনরষধ কর ন। বত্বন আর া িরলন, িনী-ইস াইল োড়া বত্বন আ  কার া কারে 
লপ্রব ত্ হনবন। লজন্টাইলরে  বত্বন ‘কুকু ’ িরল সরম্বাধন কর রেন। আিা  অনয িরস্পল পড়রল জানা র্ায়, লসই বত্বনই সকল 
সৃবষ্ট  বনকট ত্াাঁ  সুসমাচা গুরলা প্রচা  ক রত্ িলরেন। [২৪]  
. 
* “ বনিয়ই জান্নাত্  রয়রে ত্ িাব   োয়াত্রল” –  াসূল(সাঃ) এ  এই হাবেসরক অরনক খৃষ্টান স্কলা  িযঙ্গ কর  থারকন। 
অথচ িাইরিল অনুসার , বর্শু খৃষ্ট িরলরেন, “একথা লভরিা না লর্ আবম পৃবথিীরত্ শ্াবি বেরত্ এরসবে৷ আবম শ্াবি বেরত্ আবস 
বন বকন্তু ত্ িাব  বেরত্ এরসবে৷”  
আিা  লসই বত্বনই ইহুবেরে  হারত্ িন্দী হিা  প্রাোরল ত্াাঁ  সাথী বপত্ রক উরেশ্য কর  িলরলন, “র্া া ত্ িাব  চালায়, ত্া া 
ত্ িাব রত্ই মা া পরড়।” [২৫]  
. 
সুত্ াং, শুধু কু ’আরনই নয় ি ং পূিবিত্বী বকত্ািগুরলা বিকৃত্ হওয়া  পর ও ত্ারত্ অরনকগুরলা  বহত্ বিধান  রয়রে। সমসযা 
হরচ্ছ, লর্ লচাখ বেরয় ইহুবে ও খৃষ্টান া কু ’আনরক লেরখ লসই একই লচারখ ত্া া িাইরিলরক লেরখ না। 
. 
. 
আমারে  িত্বমান প্রজরম  একবট মূল সমসযা হরচ্ছ, আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূল(সাঃ) এ  প্রবত্ ঈমান আনা  োিী ক া  পর ও 
ইসলাম বিরেষীরে  বকেু সাধা ণ লোড়া প্ররশ্ন আম া সংশ্য়িােী হরয় র্াই। আম া োিী কব ঃ আল্লাহত্ায়ালা পবিত্র কু ’আরন 
আমারে  আকল িযিহা  ক রত্ িরলরেন।  
. 
হযাাঁ, এটা সবত্য লর্, আল্লাহ আমারে রক আকল িযিহা  ক রত্ িরলরেন, বচিা ক রত্ িরলরেন। বকন্তু বত্বন আমারে রক 
আমারে  আকরল  পূজা ক রত্ িরলনবন।  
. 
আম া অিশ্যই সত্যরক জানা  লচষ্টা ক ি। বকন্তু বর্বন মহাবিরশ্ব  সিবকেু জারনন ত্াাঁ  জ্ঞারন  সারথ আমারে  আকরল  
সিবকেু সামিসযপূণব হরি এমনটা ভািাই িা কত্টুকু িুবদ্ধমারন  কাজ? 
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. 
শ্াবি ত্ারে  উপ  িবষবত্ লহাক র্া া লহোরয়রত্  উপ  চরল।  
. 
“আল্লাহ র্া অিত্ীণব কর ন বত্বনই লস সম্পরকব ভাল জারনন, র্খন আবম এক আয়ারত্  স্থরল অনয আয়াত্ উপবস্থত্ কব  ত্খন 
এ া িরল, ‘তু্বম বনরজই এ কু ’আরন   চবয়ত্া’; আসরল এরে  অবধকাংশ্ই প্রকৃত্ সত্য জারন না।” [আল কু ’আন- সূ া 
নাহল, আয়াত্ঃ ১০১] 

 
ত্থযসূত্রঃ  
১। আল কু ’আন- সূ া আল িাকা াহঃ ১০৬  
২। আিু োউেঃ হােীস নংঃ ৫৪০  
৩। আল ইত্কানঃ জালালুবেন সূয়ত্ী- খন্ড ৩, পৃষ্ঠাঃ ৫৯  
৪। সূ া বনসা  ১৫ নং আয়ারত্  বিধান  বহত্ হরয়রে সূ া আন-নূর   ২নং আয়ারত্  মাধযরম । 
৫। আশু া  আিবশ্যক ল ার্া  বহত্ হয় কু ’আরন  ল ার্া  বিধারন  মাধযরম।  
৬।  ান্না ক া খািা  খাওয়া  প  অরু্ ক া  বিধান প িত্বীরত্ সহীহ হােীস ো া  বহত্ হরয় লিরে।  
৭। সহীহ মুসবলম, খণ্ড ২, হােীস নং ৩৪২১ 
৮। সহীহ মুসবলম, খণ্ড ৩, হােীস নং ৪১৯৪  
৯। সূ া আল িাকা াহ’  ২৪০ নং আয়াত্বট  বহত্ হয় ২৩৪ নং আয়ারত্  মাধযরম।  
১০। সূ া আল মুজোলাহ এ  ১২ নং আয়াত্  বহত্ হয় ১৩ নং আয়ারত্  মাধযরম। 
১১। ল ার্া  াখা  সময়  ারত্  লিলা পানাহা  না ক া  বিধান  বহত্ হয় সূ া আল িাকা া  ১৮৭ নং আয়ারত্  মাধযরম। 
১২। মাসবজেুল আক্বসা লথরক মাসবজেুল হা ারম বকিলা িেলারনা।  
১৩। ল ার্া  পব িরত্ব বেেইয়া এ  বিধান  বহত্ কর  শ্া ীব ক ভারি সেম সকল িযবি  জনয ল ার্া ে জ কর  লেয়া।  
১৪। ইর্হারুল হক- আল্লামা  াহমাতু্ল্লাহ কী ানিী, পৃষ্ঠাঃ ৪৬৭-৪৬৮  
১৫। কু আন লিাো  মূলনীবত্- িা.বিলাল বেবলপ্স, পৃষ্ঠাঃ ২২৮-২২৯  
১৬। Holy Bible, Genesis- chapter:19, verse:30-38 
১৭। Holy Bible, 2 Samuel- chapter:1, verse: 1-27 
১৮। Holy Bible, 1 kings- chapter 11, verse: 1-13 
১৯। Holy Bible, Exodus- chapter 32, verse: 1-35 
২০। Holy Bible, Genesis- chapter 20, verse-12 লক  বহত্ ক রে Leviticus- chapter 18, verse 9  
২১। Holy Bible, Deuteronomy- chapter 24, verse:1-2 লক  বহত্ ক রে Gospel of Matthew, Chapter 5, verse: 31-32  
২২। Holy Bible, Exodus- chapter 35, verse: 2-3 লক  বহত্ ক রে Gospel of John-chapter 5, verse 16 
২৩। Holy Bible, Numbers-chapter 15, verse: 32-36  
২৪। Holy Bible, Gospel of Matthew- chapter 15, verse: 24-26 লক  বহত্ ক রে Gospel of Mark- chapter 16 
২৫। Holy Bible, Gospel of Matthew- chapter 10, verse: 34 লক  বহত্ ক রে Gospel of Matthew- chapter 26, verse: 
52 
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৮০ 

“কু আরন বক পিবত্ াবজ সম্পরকব অবিজ্ঞাবনক ত্থয আরে?” 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ পিবত্ াবজ বক আসরলই ভুবমকম্প প্রবত্র াধ কর  িা পৃবথিীরক কম্পন লথরক  ো কর  (Quran 
16:15, 21:31, 31:10, 79: 32-33) ? ত্রি বিজ্ঞান লকন বভন্ন কথা িরল?  
কু ান অনুসার , আল্লাহ পৃবথিী  ওপ  পিবত্ াবজরক স্থাপন কর রেন িা লপর রক  মত্ গুরজ বেরয়রেন (Quran 
16:15, 15:19, 41:10, 50:7, 78:6-7) ! বকন্তু বিজ্ঞান লকন িরল পিবত্ নত্ব  হয় lithospheric plate এ  িবত্  
েরল? 
. 

উি ঃ একবট িই, নাম ত্া  Earth (পৃবথিী)। িইবট পৃবথিী  িহু বিশ্ববিেযালরয়  লমৌবলক ল োর ে বহরসরি স্বীকৃত্। “প্ররেস  
োঙ্ক লপ্রস” িইবট   চবয়ত্ারে  অনযত্ম। বত্বন বেরলন আরমব কা  সারিক লপ্রবসরিন্ট বজবম কাটবার   বিজ্ঞান-বিষয়ক 
উপরেষ্টা। প িত্বীরত্ ১২ িে  বত্বন বেরলন ওয়াবশ্ংটরন  জাত্ীয় বিজ্ঞান অযাকারিবম প্রধারন  োবয়রত্ব। এই গ্ররন্থ উরল্লখ ক া 
হরয়রে লর্, পাহারড়  বনরচ বশ্কড়  রয়রে।  
[Earth, Press and Siever, পৃ. ৪৩৫. আ ও লেখুন, Earth Science, Tarbuck, and Lutgens, পৃ. ১৫৭।]  
. 
আ  বশ্কড়গুরলা মাবট  অত্যি িভী  পর্বি বিিৃত্। এই বশ্কড়গুরলা লেখরত্ অরনকটা লপর রক  মত্ই।  
 

লেখুন: ১,২,৩ নং বচত্র। 

 

 
. বচত্র-১ : এখারন বচরত্র লেখা র্ারচ্ছ মাবট  বনরচ পাহারড়  িভী  বশ্কড় বিেযমান। (Earth, লপ্রস ও বসো :৪১৩ পৃষ্ঠা) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=274600032976384
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বচত্র-২: বচরত্র পাহাড়রক লপর রক  মত্ লেখা র্ারচ্ছ মাবট  িভীর  র্া   রয়রে লপ্রাবথত্ বশ্কড়। (Anatomy of the Earth, 
২২০ পৃষ্ঠা) 

 

 
বচত্র-৩: মাবট  বভত্  িভী  বশ্কড় থাকা  কা রণ পাহাড় বকভারি লপর রক  মত্ রূপ বনরয়রে বচত্রবট ত্া িযাখযা ক রে। (Earth 
Science, Tarbuck and Lutgens) 

 
এভারিই আল্লাহ ত্া‘আলা পবিত্র কু আরন পাহারড়  কথা িণবনা কর রেন। আল্লাহ িরলন: 
. 
অথবাৎ “আবম বক জবমনরক বিোনা এিং পাহাড়রক লপর রক  মত্ কব  বন?”  
(আল-কু আন, সূ া আন-নািা: ৬-৭)  
. 
আধুবনক ভূ-ত্ত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ কর রে লর্, জবমরন  বনরচ পাহারড়   রয়রে িভী  বশ্কড়। (৩ নং বচত্র লেখুন) লস বশ্কড়গুরলা 
সমত্ল ভূবম লথরক পাহারড়  লর্ উচ্চত্া ত্া  করয়কগুণ পর্বি হরত্ পার । 
[The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, আল-নািা , পৃষ্ঠা-৫।]  
. 
ত্াই, পাহারড়  গুণািবল িণবনা ক রত্ বিরয় “লপর ক” শ্ব্দ িযিহা  ক াই উিম। কা ণ, লপর রক  প্রায় সিটুকুই জবমরন  
বভত্  লুবকরয় থারক। বিজ্ঞারন  ইবত্হাস লথরক জানা র্ায় লর্, পাহারড়  এ লপর ক সংিাি ত্থযগুরলা ১৮৬৫ সারল লজযাবত্বিবে 
“সযা  জজব আইব ”   মাধযরম সিবপ্রথম জানা লিরে। [Earth, Press and Siever, p. 435. আ ও লেখুন, The Geological 
Concept of Mountains in the Qur’an, p. 5.] 
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. 
ভূ-পৃষ্ঠরক বস্থ   াখা  বপেরন পাহারড়  উরল্লখরর্ািয অিোন  রয়রে। পাহাড় ভূ-কম্পন ল ারধ ভূবমকা  ারখ। 
[The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 44-45.] 
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা িরলন:  
. 
অথবাৎ “আ  বত্বন পৃবথিী  উপ  সুেৃঢ় পিবত্ স্থাপন কর রেন লর্ন কখরনা ত্া লত্ামারে রক বনরয় লহরল েুরল না পরড় এিং নেী 
ও পথ নত্ব  কর রেন র্ারত্ লত্াম া সবঠক পথ প্রেবশ্বত্ হরত্ পা ।” (আল-কু আন, সূ া আন-নাহল: ১৫) 
. 
সম্প্রবত্ লটকরটাবনক লপ্লট (Tectonic plate) িরিষণায় প্রমাবণত্ হরয়রে লর্, পাহাড় পৃবথিীরক বস্থ   াখা  িযাপার  গুরুত্বপূণব 
ভূবমকা  ারখ। এই ধা ণাটা মাত্রই বিংশ্ শ্ত্াব্দী  ৬০-এ  েশ্রক লটকরটাবনক লপ্লরট  (Tectonic plate) উপ  িরিষণা  
আরি জানা র্ায় বন। 
[The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 5.] 
. 
মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  রু্রি লকারনা িযবি  পরে বক সম্ভি বেল পাহারড়  িঠন সম্বরন্ধ জানা ?! কা ও পরে বক এটা কল্পনা ক া 
সম্ভি বেল লর্, ত্ারে  লচারখ  সমু্মখস্থ সুেৃঢ় এ পাহাড় মাবট  িভী  পর্বি ত্া  বশ্কড় বিিৃত্ কর  ল রখরে? পাহারড়  িভী  
বশ্কড়  রয়রে ত্া আজরক  বিজ্ঞানী া প্রমাণ কর রে। আজরক  ভূ-ত্ত্ত্ব প্রমাণ কর রে লর্, কু আরন িবণবত্ উি বিষয় সত্য।  
. 
কারজই আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, নাবিক-মুিমনা া লর্ ত্থযরক "বিজ্ঞাবনক ভুল"(!) িলা  লচষ্টা কর রে ত্া আসরল কু আরন  
নিজ্ঞাবনক বম াকল। 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
. 
[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকা ঃ ইসলারম  সবচত্র িাইি; মূলঃ আই. এ. ইি াহীম; িঙ্গানুিাে: মুহাম্মে ইসমাইল জািীহুল্লাহ । িাউনরলাি 
বলঙ্কঃ goo.gl/OiwRI0 ] 

  

http://goo.gl/OiwRI0
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৮১ 
কু আরন  বকেু আয়াত্ বক আসরলই িক ীরত্ লখরয় লেরলবেল? – ১  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

সুনান ইিন মাজাহরত্ িবণবত্ একবট ল ওয়ারয়ত্ িযিহা  কর  বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া োবি ক রত্ চায় লর্ঃ 
কু আরন  বকেু আয়াত্ বচ ত্র  হাব রয় বিরয়রে লকননা লসগুরলা লর্ পৃষ্ঠায় ললখা বেল, লসবটরক একবট িক ী লখরয় লেরলবেল। 
কু আরন  সং েণরক প্রশ্নবিদ্ধ কর  ইসলামবির াধী া লর্সি (অপ)রু্বি োাঁড় ক ায়, ত্া  মরধয অনযত্ম বিখযাত্(অথিা কুখযাত্) 
রু্বি এবট। এই লনারট লসই ল ওয়ারয়ত্বটরক বিরেষণ কর  সত্য উরমাচন ক া হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
ইিন মাজাহ এ  ল ওয়ারয়ত্বট হরচ্ছঃ 
. 
আবয়শ্া ( া) লথরক িবণবত্; বত্বন িরলন, “ জরম  ও িয়স্করে  েশ্ লঢাক েুধপারন  আয়াত্ নাবর্ল হরয়বেল এিং লসগুরলা 
একবট সহীোয় (বলবখত্) আমা  খারট  বনরচ সং বেত্ বেল। র্খন  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ইবিকাল কর ন এিং আম া ত্াাঁ  ইবিকারল 
িযবত্িযি হরয় পড়লাম, ত্খন একবট িক ী এরস ত্া লখরয় লেরল।” [সুনান ইিন মাজাহ, হাবেস নং ১৯৪৪] 
. 
ল ওয়ারয়ত্বট  বিশুদ্ধত্া কত্টুকুঃ 
. 
লকান োবি লপশ্ ক রত্ হরল সিা  আরি র্াচাই ক া জরু ী লর্ এ  েবলল বহসারি লপশ্কৃত্ ল ওয়ারয়রত্  বিশুদ্ধত্া কত্টুকু।  
. 
মুহাবেসরে  মরত্ ল ওয়ারয়ত্বটরত্ বকেু সমসযা আরে।এই ল ওয়ারয়রত্  একজন িণবণাকা ী মুহাম্মাে বিন ইসহাক এবট িণবণা 
ক রেন عن(রথরক) শ্ব্দ িযিহা  কর  লর্ কা রণ িণবণাবট র্ঈে(েুিবল) হরয় লিরে।রকননা বত্বন একজন ত্ােবলসকা ী। {{লর্সি 
িণবণাকা ী ত্ারে  ঊধ্ববত্  িণবণাকা ী  পব চরয়  িযাপার  ভুল ত্থয লেন ত্ারে রক ত্ােবলসকা ী িলা হয়। ত্ােবলরস  িযাপার  
বিিাব ত্ জানরত্ লেখুনঃ http://www.islamic-awareness.org/Hadith/Ulum/asb4.html}} [মুেবত্ ত্াবক উসমানী, 
‘ত্াকমালা োত্হুল মুলবহম’ ১/৬৯, োরুল আহইয়া আত্ তু্ ােুল ‘আ ািী, নিরুত্] 
. 
মুসনাে আহমারেও একই ল ওয়ারয়ত্ পাওয়া র্ায়। শ্ায়খ শু’আইি আ নাউত্( ) ত্াাঁ  মুসনাে আহমারে  ত্াহবকরক এরক 
র্ঈে(েুিবল) িরল মিিয কর রেন। [রেখুনঃ মুসনাে আহমাে ৬/২৬৯, হাবেস নং ২৬৩৫৯] 
. 
এই সনে লকান উপারয়ই কু আরন  বিশুদ্ধত্ারক প্রশ্নবিদ্ধ কর  নাঃ 
. 
এই ল ওয়ারয়ত্বট র্বে সহীহও হত্, ত্াহরলও এ ো া প্রমাণ হত্ না লর্ কু আন সং বেত্ লনই। 
. 
কা ণঃ 
. 
১। এই ল ওয়ারয়ত্ অনুসার  োবিকৃত্ ‘হাব রয় র্াওয়া’ আয়াত্ েু’বট  ১বট আয়াত্ বেল  জরম  িযাপার । {{বিিাবহত্ পুরুষ 
বকংিা মবহলা িযাবভচা  ক রল ত্ারে রক পাথ  বনরেরপ মৃতু্যেণ্ড প্রোনরক ‘ জম’ িরল।}}  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islamic-awareness.org%2FHadith%2FUlum%2Fasb4.html&h=ATMuGOTs8b5y-WHnxQKo1CLKNcG7yotdryUElN8tJ6728MCrHiu96i77puOGSwOtSXodnNXHrunnX3mSCknVoA9ZzHqORB4H3IMRtcZXbwc3U7pyVJuHIZLMcgIZFbh_8_sjITAqpTr1Ny5vBW5EVWEA_0nx0KtWtw1oY12C-iVz2Xs_U4PZ9KcQCgIUWMuYCAQE422HycGxbXXmhyKR7HHNtvNsSjsAeaexIhXhake-VuLh3ZXJ4Pkb0IJTUigtmj3oAsPLOtim8J2a3hTkCNWtLvI6dna50i-IpGpQNA
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. 
বকন্তু অনয একাবধক িণবণারত্ আম া লেবখ লর্,  জরম  িযাপার  হুকুম নাবজল হরয়বেল বকন্তু নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) লসবটরক কু আরন  অংশ্ 
বহসারি বলবপবিদ্ধ ক রত্ বনরষধ কর বেরলন।এ লথরক লিাো র্ায় লর্ এবট কু আরন  অবিরচ্ছেয লকান অংশ্ বেল না। 
. 
িণবণাগুরলা বনম্নরূপ— 
. 
ক) কাবস  বিন সালত্ লথরক িবণবত্ঃ র্াঈে(বিন সাবিত্) িরলনঃ আবম  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) লক িলরত্ শুরনবে লর্, “র্খন লকান 
বিিাবহত্ পুরুষ অথিা মবহলা িযাবভচা  কর , ত্ারে  উভয়রক  জম ক ।” 
. 
(এবট শুরন)আম  িরলন, “র্খন এবট নাবজল হরয়বেল, আবম নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বনকট আসলাম এিং এবট বলবপিদ্ধ ক ি বকনা ত্া 
জানরত্ চাইলাম। বত্বন{নিী )ملسو هيلع هللا ىلص( } ত্া অপেন্দ ক রলন।” [মুসত্াে াক আল হাবকম, হাবেস ৮১৮৪; ইমাম হাবকম( ) এরক সহীহ 
িরলরেন] 
. 
খ) এই আয়ারত্  িযাপার  কাবস  বিন সালত্ িরলনঃ বত্বন(কাবস ), র্াঈে বিন সাবিত্ ও মা ওয়ান বিন হাকাম আরলাচনা 
ক বেরলন লকন এরক কু আরন  মুসহােসমূরহ বলবপিদ্ধ ক া হয়বন।উমা  বিন খািাি( া) ত্ারে  সরঙ্গ বেরলন এিং ত্ারে  
আরলাচনা শুনবেরলন।বত্বন িলরলন লর্ বত্বন এ িযাপার  ত্ারে  লথরক ভারলা জারনন।বত্বন ত্ারে  িলরলন লর্ বত্বন{উমা ( া)} 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বনকট বিরয়বেরলন এিং বজরজ্ঞস কর বেরলন- 
. 
“লহ আল্লাহ   াসুল, আমারক  জরম  আয়াত্বট বলরখ লেওয়া লহাক।বত্বন{ াসুলুল্লাহ )ملسو هيلع هللا ىلص( } িলরলন, আবম ত্া ক রত্ পা ি না।” 

[সুনানুল কুি া িাইহাকী ৮/২১১ এিং সুনানুল কুি া নাসাঈ হাবেস নং ৭১৪৮। আলিানী( )এ  মরত্ সহীহ] 
. 
র্বে আরলাচয আয়াত্ স্থায়ীভারি কু আরন  অংশ্ বহসারি নাবজল হত্, ত্াহরল লকন  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্া বলবখরয় বেরত্ িলরলন না? 
এ লথরক লিাো র্ারচ্ছ এবট বেল লসই সমি মানসুখ িা  বহত্ আয়ারত্  একবট র্া লকান বনবেবষ্ট সমরয়  জনয অস্থায়ীভারি 
নাবজল হরয়বেল। এবট  বহত্ হরয়রে, র্া স্বয়ং আল্লাহ   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) ো া অনুরমাবেত্ হরয়রে। কারজই সাহািীিণ িা উমু্মল 
মু’বমনীনিণ এই আয়াত্ ‘হাব রয় লেরলরেন’ ত্া বনত্ািই অসা  কথা। 
. 
(ইন শ্া আল্লাহ আিামী পরিব সমাপয) 
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৮২ 

কু আরন  বকেু আয়াত্ বক আসরলই িক ীরত্ লখরয় লেরলবেল? – ২  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

[প্রথম পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮১] 
. 
বেত্ীয় লর্ আয়াত্ “হাব রয় লিরে” িরল োবি ক া হয়, লসবট িয়স্করে  েশ্ লঢাক েুধপান সংিাি।বকন্তু প্রকৃত্পরে লসবটও 
মানসুখ িা  বহত্ আয়াত্।সহীহ মুসবলরম এ সংিাি একবট িণবণা বনম্নরূপঃ  
. 
আবয়শ্া( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, কু আরন নাবর্ল হরয়বেল লর্, েশ্িা  েুধপারন বিিাহ হা াম হওয়া/মাহ াম হওয়া 
সাবিত্ হয়। ত্া প  ত্া পাাঁচিা  েুধপান ো া  বহত্ হরয় র্ায়।ত্া প   াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ইবিকাল কর ন আ  লসগুরলা লত্া 
কু আরন  আয়াত্ বহসারি বত্লাওয়াত্ ক া হত্।”  
[সহীহ মুসবলম, হাবেস নং ২৬৩৪] 
. 
পাাঁচিা  েুধপারন  বিধানবটও একবট মানসুখ িা  বহত্ বিধান।এ িযাপার  স্বয়ং উমু্মল মু’বমবনন( া)িণ লথরক একবট িণবণা 
 রয়রে। 

“ সাহলা বিনত্ সুহাইল( া) বেরলন আবম  ইিরন লুয়াই লিারত্র ,বত্বন  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে আসরলন এিং িলরলন, লহ আল্লাহ  
 াসুল, সাবলমরক আম া পুত্ররূরপ গ্রহন কর বেলাম। লস আমা  করে প্ররিশ্ কর  এই অিস্থায় র্খন আবম একবট কাপড় 
পব ধান কর  থাবক(অথবযাৎ মাথা খাবল থারক)। আ  আমা  ঘ ও মাত্র একবট। এ িযাপার  আপনা  মত্ামত্ কী?  
ত্খন  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন এ বিষরয় আমারে  কথা হল ত্ারক পাাঁচিা  েুধপান ক াও।  
. 
… … … 
… নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  অনযানয সহধবমবণী এই প্রকা  েুধপারন  ো া লকান পুরুরষ  ত্ারে  বনকট প্ররিশ্ ক ারত্ অস্বীকৃবত্ জ্ঞাপন 
ক রত্ন। ত্া া িলরত্ন(আয়শ্া( া) লক উরেশ্য কর ) আল্লাহ  কসম, আম া মরন কব   াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) সাহলা বিনরত্ সুরহইল ( া) 
লক লর্ অনুমবত্ বেরয়বেরলন ত্া লকিলমাত্র সাবলম ( া) এ  জনয  াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  পে লথরক রুখসত্ বেল। কসম আল্লাহ , 
এইরূপ েুধপান ক ারনা  ো া লকউ আমারে  বনকট প্ররিশ্ ক রত্ পা রিনা। নিী ক ীম(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সকল সহধবমবণী এই মরত্  
উপ  অটল বেরলন। ” [সুনান আিু োউে, অনুরচ্ছে ১০৪, হাবেস ২০৫৭] 
. 
এই বিি ণগুরলা ো া স্পষ্টভারি লিাো র্ারচ্ছ লর্ পাাঁচিা  ও েশ্িা  েুধপারন  বিধান  বহত্ হরয়বেল। 
. 
কু আরন  মানসুখ িা  বহত্ আয়াত্গুরলা সম্পরকব ইসলাম বির াধীরে  জিািঃ--goo.gl/VvUwbP 
. 
এোড়া উরল্লখয লর্ - র্ত্বেন ধর  কু আন সংকলন হরয়রে, আবয়শ্া( া) ত্াাঁ  পূণব সময় জীবিত্ বেরলন। আিু িক ( া) কতৃ্বক 
সংকলন ও উসমান( া) কতৃ্বক সংকলন উভয় সমরয়ই আবয়শ্া( া)রক একজন গুরুত্বপূণব মত্ামত্ প্রোনকা ী বেরলন। বিরশ্ষত্ 
উসমান( া) কতৃ্বক কু আন সংকলরন  সমরয় আবয়শ্া( া) এ  বনকট লথরক সংকলনকমব র্াচাই ক া হত্। [রেখুনঃ ত্াব খুল 
মাবেনাহ, ইিন শ্াব্বা; পৃষ্ঠা ৯৯৭]  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%A7?source=feed_text&story_id=281924062243981
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FVvUwbP&h=ATNTaGz-xGJksjoKuDTxXSPi7infXH9ZRg7P9HDoZoWdza_I9AaLB5FVxb515_FjAPEPQSSzidOb6i_NjSBbkpoaiSRJpFwME0pANW5NO_Lvpg25Gmft3V8z3AMtcWmyIk30A_U8RdCjJQEj3jclNvt1kqt6Qam1lFVuLdFNL7leGOCSfG1YNoI5CWeuRPcL1vxbGeDaWaNApp-28L9N7FrsfWtzH1ZEyUoaBsf4NcEBzusK47UlOqv59myd-vtYO3O_UC_wzenxBAyN35Fosam2PCVBnXdk0AwxyaqKel9cNI6M
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. 
র্বে সবত্য সবত্যই কু আরন  আয়াত্ হাব রয় র্ািা  মত্ এমন মহা েুঘবটনা ঘটরত্া (!!), ত্াহরল আবয়শ্া ( া) অিশ্যই লস 
িযাপার  সাহািীিরণ  ( াঃ) েৃবষ্ট আকষবণ ক রত্ন। লস সমরয় প্রচু  পব মারণ হাবেজ সাহািী জীবিত্ বেরলন র্াাঁ া স্বয়ং 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কাে লথরক কু আন বশ্রখরেন। বকন্তু আবয়শ্া( া) কখরনাই এমন বকেু কর নবন।  
. 
আ  র্বে এমনও হরয় থারক লর্—কু আরন  বকেু আয়াত্ আসরলই আবয়শ্া( া) এ  খারট  বনচ লথরক িক ীরত্ লখরয় লেরলবেল 
এিং আবয়শ্া( া) লস িযাপার  লকান সাহািী ই েৃবষ্ট আকষবণ কর নবন ি ং লচরপ বিরয়রেন, (নাউরু্বিল্লাহ) [এমন ষড়র্য ত্ত্ত্ব 
লকান লকান বিষ্টান বমশ্না ী প্রচা  কর  থারকন] ত্াহরলও এ  ো া “কু আরন  বকেু আয়াত্ হাব রয় লিরে” এই ত্ত্ত্ব প্রমাণ 
ক া সম্ভি না। কা ণ—কু আন মূলত্ই বলবখত্ িই নয় ি ং অিবণত্ মানুরষ  মুখস্থ িই। অিত্ রণ  প  লথরকই মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
ও সাহািীিণ ত্া মুখস্থ কর রেন। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)  মজান মারস  শুরু লথরক ত্াহািুরে, ত্া ািীরহ ও বত্লাওয়ারত্ অিবণত্িা  
খত্ম কর রেন। সকল রু্রিই একই অিস্থা। কু আরন  বলবখত্রূপ শুধু সহায়ক মাত্র। কু আন প্রথম অিত্ ণ লথরকই প্রবত্বট 
মুবমরন  প্রবত্বেরন  পাঠয িই। প্রবত্বেন বনরজ  নামারর্, জামারত্ নামারর্ ও সাধা ণভারি প্ররত্যক মুবমন ত্া বত্লাওয়াত্ কর ন 
িা লশ্ারনন।  
. 
িত্বমান সমরয়  লচরয় সাহািীরে  রু্রি কু আন মুখস্থ ক া  আগ্রহ অরনক লিবশ্ বেল। হাজা  হাজা  হাবেজ সাহািী-ত্াবিয়ী 
মুসবলম বিরশ্ব েবড়রয় বেরলন। সুত্ াং ২-১বট আয়াত্ লকন, কু আরন  সকল আয়াত্ও র্বে িক ীরত্ লখরয় লেলত্, ত্াহরলও 
একবট আয়াত্ও “হাব রয় র্াওয়া” সম্ভি বেল না। লকননা হাজা  হাজা  হাবেজ সাহািী ও ত্াবিয়ী ঐ রু্রি বেরলন র্াাঁরে  
সৃ্মবত্রত্ পূণব কু আন সং বেত্ বেল। লসই রু্ি লথরক আজ পর্বি একই অিস্থা। কারজই িক ীরত্ খাওয়া  েরল বকেু আয়াত্ 
বচ ত্র  হাব রয় বিরয়রে—ত্া বনত্ািই হাসযক  অবভরর্াি।  
. 
আজও র্বে কু আরন  সকল বলবখত্ পাণু্ডবলবপ, বপবিএে কবপ, অনলাইন কু আন, কু আরন  লমািাইল এযাপস—এ সকল 
বকেুও ধ্বংস কর  লেলা হয়, ত্াহরলও কু আরন  একবট অে ও হাব রয় র্ারি না।রকননা লকাবট লকাবট কু আরন  হাবেজ সা া 
পৃবথিীরত্ েবড়রয় আরেন।ত্াাঁরে  সৃ্মবত্ লথরক আিা ও সমূ্পণব কু আন পুনরুদ্ধা  ক া র্ারি।  
. 
আল্লাহ ত্া’আলা বপ্রয় নিী (ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরলনঃ 
. 
“আবম লত্ামা  উপ  বকত্াি নাবজল কর বে র্া পাবন ো া ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়” [সহীহ মুসবলম হাবেস নং ৭২০৭] 
. 
পাবন ো া লসই বজবনস ধুরয় র্াওয়া সম্ভি র্া কািরজ  উপ  কাবল ো া ললখা হয়। র্া সৃ্মবত্রত্ সং বেত্ থারক, ত্া  পরে ধুরয় 
র্াওয়া সম্ভি নয়। 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

 
ত্থযসূত্র ও কৃত্জ্ঞত্া স্বীকা ঃ 
◉ http://icraa.org/ 
◉ http://www.letmeturnthetables.com/ 
◉ বকত্ািুল লমাকােস, ইবিল শ্ ীে ও ঈসায়ী ধমব – খন্দকা  আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী ( ) 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ficraa.org%2F&h=ATOKA7QP0dB-F97azKZsLmqUxszOg2M31vNZaSy3Umyckb_SIdZnzM3Vk2kqtdP-1zXf1F0zaCp24_Eaj3v7Aaj6AUtD8D0gWt6Oz2PRhIlhkLqxbG2aDYd0hFF5xojGR8M8QB5eXKuii4BzdbNkLGJLHEDG77U8Veb9PByORx3AL7f20ZwQgeITgtT6h1uw_vGiutXGQXxCERcerSct2oXasp6gyKHHSBFYCtLnaik1rpGnqN20MNg0Kcjl0NnQ5tQdCZDbJifPh9z6CvWYV2v_89__pnZhVQeofN7l2w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.letmeturnthetables.com%2F&h=ATOYx9whyKNfqwds9v31Lm1h46xKA4uttfCPofFtS7wheCNkuAGxh9FXhLf2PIfpw62uYH19CKmYMEwml0HVe_xKn3ZFzAsEM8pL2VaU7ljyVpEiUygXOgjH5I69HEHO_C9aqtpMesVh9B5d3h4rGCSAt3wZvUMDyyRzNdnQDKohqTgesOZXMoTJupWOzeVsrWcZuvVN2OZyls6IoGQ8uu4HhIqosfF8nlmqr4Q1fS3M9MVsj4CEQ7PhS5R97voZZ4TwglD0KEAqytQRux4BWqKMQ06Eu-0GHeGSup0COg
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৮৩ 

‘উপলবি’ {লর্ বিত্রকব  কখরনা লশ্ষ হরি না}  
-ত্ানভী  আহরমে 
 

ভাবসববট প ীো  আরি  লসই মন্থ  সময়কা  ঘটনা। এক  ারত্ সা া াত্ লজরি লজরি লেখলাম একজন নাবিক আ  মুসবলরম  
মধযকা  এরকিার  ওয়ােবক্লাস বিত্কব। মুসবলম ভাইবট লিাোন লকন সৃবষ্টকত্বা োড়া সম্ভি বেল না বকেুই, আিা  নাবিক সারহি 
োবি কর ন লর্ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট  িযাখযায় সৃবষ্টকত্বা  লকানও প্ররয়াজন লনই ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
একিা  এই পে আ  আর কিা  ওই পরে  েুিবা  বিত্রকব ভন ভন ক রত্ লািল আমা  মাথা। একিা  মরন হয় 'আয় হায়, 
মুসবলম ভাইটা লত্া লহর  র্রচ্ছ!" আিা  মরন হয় "হায় হায়! নাবিরক  এই প্ররশ্ন  জিাি কী হরি?" পর  বঠকই আিা  জিাি 
বনরয় আরসন মুসবলম ভাইবট। প্রায় ২ ঘণ্টা  শ্বাসরুদ্ধ সময় কাটল।  
. 
অিরশ্রষ বিত্কব র্খন লশ্ষ প্রায় ত্খনই েজর   আর্ান হল। ঢুলু ঢুলু লচাখ আ  ভন ভন মাথা বনরয় অরু্ কর  এক কম 
টলরত্ টলরত্ লশ্ষপর্বি মাসবজরে বিরয় লপৌঁরেবেলাম আলহামেুবলল্লাহ। 
. 
এ প  ঘরটবেল আমা  জীিরন  আর কবট স্ম ণীয় ঘটনা র্া প্রকাশ্ ক রলও অপ্রকাশ্যই  রয় র্ারি। র্া এত্বেন বেল লকিলই 
আমা  আ  আমা   রব্ব  মারে। র্া হরয়বেল ত্া হলঃ আমা  মাথায় শুধু ঘু বেল বিরিরট  সমি কথািাত্বা। এইটা এ কম 
হরল ওইটা ওই কম, ত্া মারন হল এই... আ ও কত্ কী! সালারত্ মরনারর্াি বেত্ খুিই কষ্ট হবচ্ছল। এ ই মরধয ইমাম সারহি 
সূ া োবত্হা বত্লাওয়াত্ লশ্ষ কর  লেলরলন। এ প  শুরু ক রলন - 
. 
'আম্মা ইয়াত্া সা-আলুন  
'আবনন নািাইল আর্ীম 
আল্লাবর্হুম বেহী মুখত্াবলেুন 
কাল্লা সায়া'লামুন  
সুম্মা কাল্লা সায়া'লামুন... 
. 
(১) ত্া া প স্পর  বক বিষরয় বজজ্ঞাসািাে ক রে? 
(২) মহা সংিাে সম্পরকব, 
(৩) লর্ সম্পরকব ত্া া মত্াবনকয কর । 
(৪) না, সত্ত্ব ই ত্া া জানরত্ পা রি, 
(৫) অত্ঃপ  না, অবত্সত্ব ই ত্া া জানরত্ পা রি। 
. 
আ বি না িুেরলও এই সূ া ‘নািা’ এ  অথব জানা বেল। সারথ সারথ লচাখ পাবনরত্ বভরজ উঠল আমা । লর্ন আমা   ি 
আমারক উরেশ্য কর ই ইমাম সারহরি  মাধযরম শুবনরয় বেরচ্ছন ত্াাঁ  িাণী। 
. 
মো  কাবে  া আবখ ারত্  অবিত্ব বনরয় প্রশ্ন তু্লত্। ক ত্ মত্াবনকয, লেখাত্ রু্বি-পাটা রু্বি। আল্লাহ ত্ারে  জিাি বহরসরি 
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নাবর্ল কর বেরলন এই সূ া। সুিহানাল্লাহ! আজ ১৪০০ িে  প ও এইসি বিষরয় মত্াবনকয আ  বিত্রকব  লশ্ষ হয় বন। লশ্ষ 
হরিও না। আ  একইসারথ িেরল র্ারি না আল্লাহ  বু্বল আ’লামীরন  জিাি... আ  লথরম থারক বন আমা  মত্ অধম বকেু 
িান্দারে রক এখনও লসই একই আয়াত্গুরলা বেরয় একইভারি উিীবিত্ ক া। 
. 
র্া  অি  লর্মন লস ওইবেরকই ধাবিত্ হরি। আ  লশ্ষ পর্বি ওই অিস্থারত্ই মৃতু্যি ণ ক রি। আ  আল্লাহ  বু্বল 
আ’লামীরন  পে লথরক লর্মন বনেশ্বনই আসুক না লকন ত্া কখনওই বকেু মানুরষ  সরন্দরহ  সীমা অবত্িম ক রি না। একটা 
না একটা অনয কম িযাখযা ত্ারত্ থাকরিই। লশ্ষপর্বি ত্া না লেরখই বিশ্বাস অথবাৎ ‘িারয়রি বিশ্বাস’ – এরত্ই এরস র্ারি। 
কা ণ আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লা এটাই চান লর্ ত্াাঁ  িান্দা া না লেরখই বিশ্বাস স্থাপন করুক। 
. 
“এ হল লসই বকত্াি র্ারত্ লকানই সরন্দহ লনই। পথ প্রেশ্বনকা ী ত্াকওয়া আওিলম্বনকা ীরে  জনয, র্া া অরেখা বিষরয়  
উপ  বিশ্বাস স্থাপন কর ...”(সূ া িাকা াহ, ২: ২-৩) 
. 
ত্াই আপনা া র্া া জানরত্ চান লসবেরন  লসই বিত্রকব লশ্ষপর্বি লক বজরত্বেল ত্ারে  িবল, লকউ লজরত্বন। ত্কবশ্ারস্ত্র  একবট 
পন্থা হল বনরজরক  াবজ ক ারত্ িরল বনরজ  বসদ্ধারি অটল থাকা। অথবাৎ আরি লথরকই লর্ বিশ্বাস বেল ত্ারত্ই শ্িভারি 
অিস্থান ক া। মো  কাবে -নাবিক া ত্াই ১৪০০ িে  আরি লর্মবনভারি মারন বন, আজরক  কাবে -নাবিক াও লত্মবনভারিই 
মানরি না। ওরে  মানারনা  জনয র্বে চাাঁে পর্বি বেখবণ্ডত্ ক া হয়, ত্াহরলও ত্া া িলরি এটা বেল র্ােু িা েৃবষ্টভ্রম ইত্যাবে 
ইত্যাবে। 
. 
ত্াই লশ্ষপর্বি বিষয়টা আপনা  ওপর ই। লকান েরল বভড়রিন আপবন? বিশ্বাসীরে  েরল নাবক অবিশ্বাসীরে ? লথরক র্ারিন 
সংশ্য় সরন্দরহ?  
. 
নাবক মারে মারে লপরত্ চাইরিন বনরজ  এমনসি মুহুত্ব র্খন মরন হরি আপনা   ি স াসব  আপনা  সারথ কথা িলরেন? 
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৮৪ 

ইসলারম োস প্রথা ১  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

োসপ্রথা বনরয় প্রাচীনকাল লথরকই চলরে বিত্কব। এই সামাবজক িযাবধ বনরয় বিত্রকব  কূল-বকনা া পাওয়া লিশ্ মুশ্বকল। ত্রি 
পূরিব  প্রাচযবিে আ  িত্বমারন বিস্ট্ান বমশ্না ী, নাবিক-মুিমনা, আ  কবমউবনস্ট্রে  ইসলামরক আঘাত্ ক া  অনযত্ম এক 
হাবত্য়া  হরলা োসপ্রথা ও ইসলারম  সম্পকব। ত্া া ত্ারে  কথা  মাধযরম সরন্দরহ  িীজ িুরন বেরত্ চায় র্ারত্ ইসলাম সম্পরকব 
সবন্দহান ক া র্ায়। এ  ধা ািাবহকত্া শুরু হরয়রে প্রাচযবিেরে  ো া র্া া  াসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) জীিনী 
ললখা  নারম ত্া (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বিরুরদ্ধ অত্ীি সুরকৌশ্রল বিষ ঢুবকরয় বেরয়রে। J.J. Pool, William Muir 
এসি কুখযাত্রে  নাম এইরেরত্র অগ্রিনয। ত্ারে  লর্ািয উি সূ ী বিস্ট্ান বমশ্না ী আ  নাবিক-মুিমনা এিং সামিিােী 
কবমউবনস্ট্, র্ারে  ইসলামরক িুবদ্ধিৃবিক ভারি আঘাত্ ক া  জরনয খুি বিখযাত্ চাল হরলা ইসলারম োসপ্রথা। এরে  জিারি  
পূরিবই োসপ্রথা  অবত্ সংরেরপ ইবত্হাস লজরন লনওয়া র্াক। 
. 
প্রাচীন ল াম আ  গ্রীরস োসপ্রথা  জঘনযত্ম পাশ্বিকত্া  িণবনা লেওয়া আসরলই কবঠন। ত্া া সা ািে ই ধন-সম্পরে  ললারভ 
রু্রদ্ধ ললরি থাকরত্া আ  রু্রদ্ধ জয়ী হরল ত্া া না ী-পুরুষ সিাইরক োস িাবনরয় পশু  মরত্া খাটারত্া আ  না ীরে রক 
লভািযপরনয  মরত্া িযিহা  ক ত্। ত্ারে  জীিরন  অনযত্ম লভাি বেরলা োসী না ীরে  বনরয় লভািযপরণয  মরত্া িযিহা । 
োস া ত্ারে  প্রভু  উপর  সামবগ্রকভারি বনভব  ক ত্ বপত্া  মরত্াই। এমনবক লকারনা প্রভু া ত্ারে  োসরে  বনরজরে  
িািবিকই সিান িরল পব চয় বেত্ র্ারক গ্রীক ভাষায় পাই আ  লযাবটন ভাষায় পুরয়  িলা হরত্া।[1] োসরে  সােযও গ্রহন ও 
ক া হরত্া না। সােয-প্রমান সংগ্রহ ক া  জনয ত্ারে  উপ  ভয়ািহ অত্যাচা  বনপীড়ন ও চলত্। ত্ারে রক কখরনা কখরনা 
লেরড় লেওয়া হরত্া বহংস্রসি মােভবত্ব লচৌিাচ্চায় সামানয কারচ  োমী পানপাত্র লভরঙ্গ লেলায়।[2] কখরনা কখরনা োসরে  িা 
রু্দ্ধিন্দীরে রক ল ামান েশ্বকরে রক আনন্দ োরন  জনয ভয়ানক বহংস্র প্রাবণ  সারথ িা কখরনা মা াত্মক অপ াধীরে  সারথ 
লড়রত্ িাধয ক া হরত্া র্ারে রক গ্লযাবিরয়ট  িলা হরত্া[3] েুবভবরে  বেরন গ্লযাবিরয়ট রে  নি  লথরক বিত্াবড়ত্ ক া হরত্া 
খািা  িাচারনা  জরনয। এককথায় োসরে  লকারনা প্রকা  মানবিক অবধকা  িলরত্ বকেু বেরলা না। ত্ারে  উপ  অমানবিক ও 
পাশ্বিক অত্যাচার   বেব বি অরনক িড় র্া িণবনা ক া এখারন উরেশ্য নয়। 
. 
মূল আরলাচনায় প্ররিশ্ ক া র্াক। ইসলাম লকন োসপ্রথারক সমথবন কর  িা এই ধ রন  হাজার া প্ররশ্ন  আরি চলুন একটু 
ঘুর  আবস ইসলারম  প্রাথবমক রু্রি। লসই সমরয় োসপ্রথা  কী অিস্থা বেরলা??? 
. 
লসই সমরয় করয়ক উপারয় োস িানারনা লর্ত্ঃ 
. 
(১) ঋণগ্রস্থ িযবি র্বে সবঠক সমরয় ঋণ পব রশ্াধ ক রত্ িযথব হত্ ত্াহরল ত্ারক োস িানারনা হরত্া; 
. 
(২) অভারি  ত্াড়নায় িািা মা সিানরে  ভ নরপাষরন  জনয ধনীরে  কারে বেরল িয়কা ী া ত্ারক োস কর   াখত্ 
বনরজরে  কারে; 
. 
(৩) লর্রহতু্ অিকাঠারমািত্ লত্মন সুরর্াি-সুবিধা বিেযমান বেরলা না ত্াই অথববনবত্ক কা রন সমারজ  অনগ্রস  িযবি া 
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বনরজরে রক সমারজ  অথববনবত্ক বেক লথরক অগ্রস  িযবিরে  পৃষ্ঠরপাষকত্ায় বনরয় র্াওয়া  মাধযরম োস হরয় লর্ত্; 
. 
(৪) বেনত্াই িা অপহ রন  মাধযরম কাউরক িন্দী কর  োস িানারনা; 
. 
(৫) অবভজাত্ লশ্রবণ  ললাকরে  সারথ অসেযিহা  ক া  জরনয কাউরক োস িানারনা; 
. 
(৬) সিরচরয় গুরুত্বপূণব কা ন রু্দ্ধ-বিগ্রহ। আ রি লিাত্রবভবিক রু্দ্ধ সিসময় ললরিই থাকত্। এই সমরয় রু্রদ্ধ  কা রন বিবজত্ 
জাবত্  না ী-পুরুষরক অবনিার্বভারি োস হরয় লর্রত্ হরত্া। মূলত্ রু্দ্ধই প্রাচীনকাল লথরক োস হওয়া  মূল কা ন িরল বিরিবচত্ 
হরয় থারক লহাক ত্া গ্রীক, ল ামান, আ িীয় িা ভা ত্ীয় সমাজ। 
. 
ইসলারম  প্রাথবমক রু্রি োস-োসী  াখা িা থাকা অত্যি স্বাভাবিক িযাপা  বেরলা িলা লর্রত্ পার  লসই সময়কা  সভযত্া  এক 
অবিরচ্ছেয অংশ্ বেরলা। এবট এমন এক িযাপা  বেরলা র্া লকউই অপেন্দ ক রত্া না িা এরক পব িত্বরন  বচিাও ক ত্ না। 
লসইসমরয় ত্া এরকিার  অবস্থ-মিািত্ বিষয় র্ারক এরকিার  উরচ্ছে ক া সম্ভি বেরলা না। এই কা রন অরনরক অবভরর্াি 
কর ন লর্ লকন ইসলাম োসপ্রথারক এরকিার  লিাড়া লথরকই উরচ্ছে কর  লেয়বন লর্খারন মে খাওয়ারক ধীর  ধীর  হা াম ক া 
হরয়রে োসপ্রথারক লকন এরকিার  হা াম কর  লেওয়া হয়বন???  
. 
লসইসমরয় আ রি  ললারক া বেরলা মরে  জনয পািলপ্রায়। ত্রি মে র্ত্টা ত্ারে  সংসৃ্কবত্  অংশ্ বেরলা ত্া  তু্লনায় োস 
িযিস্থা  প্রভাি ও প্রসা  বেরলা আর া অরনক লিবশ্ সূেু প্রসা ী অথববনবত্ক,  াজবনবত্ক, সামাবজক অরনকবেক লথরকই 
োসপ্রথা  প্রভাি বিেযমান বেরলা ত্াই ইসলাম োসিযিস্থারক এরকিার  উত্খাত্ না কর  ি ং বকেু অভূত্পূিব িািিমুখী কায়োয় 
োসরে  মুি ক া  জনয উত্সাহ িা কখরনা আিশ্যক কর রে সারথ সারথ োস িানারন (Enslaving) সকল প্রথারক িন্ধ কর  
বেরয় শুধুমাত্র একবট উপায়রক উমুি ল রখরে। র্া পর  আরলাচনা ক া হরি। ত্া  আরি ইসলাম বক বক উপারয় োসমুবি  
িযিস্থা কর রে ত্া আরলাচনা ক া হরি। 
. 
প্রথমত্, ইসলারম োসমুবি  উপায়  
. 
ইসলাম এমন একবট জীিনিযিস্থা র্া বিশ্বজিরত্  এক এিং একচ্ছত্র অবধপবত্ আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  বনকট বনরজরক 
আত্মসমপবণ ক া। প্রবত্বট মানুষই আল্লাহ  োস িা লিালাম বর্বন ত্া  োরস  স্রষ্টা, পালনকত্বা। বর্বন ত্া  োসরক ভারলািারসন 
বনরজ  িরভবধা ন ক া মারয়  লথরকও লিবশ্। ইসলারম  সিরচরয় িড় কৃবত্ত্ব হরলা প্রবত্বট মানুষ লহাক লস ধনী িা ি ীি, িড় 
িা লোট, স্বাধীন িা োস লর্ পর্বারয় ই লহাক না লকন সকলরক সকল প্রকা  মানবসক োসত্ব লথরক মুি কর  এক আল্লাহ  
োসত্বমনা ক রত্ পা া। সকল প্রকা  লিালাবম  বপি  লথরক লি  কর  এরন ত্াওহীে ও ইসলারম  োয়াত্রল এরন আল্লাহ  
োস বহরসরি বনরজরক বচনরত্ পা াই োসত্ব লথরক মুবি  প্রথম উপায়। হয়রত্া শ্া ীব ক োসত্ব লথরক মুবি  জনয আব্রাহাম 
বলংকন চুবি কর বেরলা ত্রি সবত্যকার   োসত্ব লথরক মুবি বমরলবন। ত্রি ইসলাম প্রথরমই লর্ই বজবনরস  বশ্ো বেরলা 
সকরলই আল্লাহ  িান্দা কার া উপ  কার া লকারনা প্রকা  লশ্রষ্ঠত্ব লনই শুধুমাত্র ঈমান ও ত্াকওয়া োড়া।[4] এই এক বশ্ো 
এত্বেরন  োসরত্ব  শ্ি খাচা লথরক মুবি বেরলা। ত্াই লত্া বনরগ্রা সম্মাবনত্ সাহািী বিলাল ইিন  ািাহ( াবে) ও ইসলারম  
ত্াওহীরে  োওয়াত্ লপরয় হরয় লিরলন মুি পৃবথিী  লকারনা শ্বিই ত্ারক আ  আল্লাহ  োস হরত্ িাধা বেরত্ পার বন। 
মরুভূবম  উিপ্ত িালুরত্ বচত্ কর  শুইরয় িুরক পাথ  ল রখ বেরলও কখরনা আহাে!!আহাে!! িলরত্ ভুল হয়বন লকননা ইসলাম 
ত্ারক সবত্যকার  মুবি  স্বাে আস্বােন কব রয়রে এখন আ  বত্বন আল্লাহ োড়া কার া লিালাম নন। এই বিষয়বট সিরচরয় 
গুরুত্বপুণব লকননা লভজাল মুিমনা া কখরনাই সবত্যকা  মুিমরন  স্বাে আস্বােন ক রত্ সেম নয়। 
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. 
ত্রি ইসলাম শুধুমাত্র এত্টুকু কর ই োি হয়বন। ইসলাম োসরে  মুি ক া  িযাপার  বকেু রু্িািকা ী পদ্ধবত্ও িাত্রল 
বেরয়রেন। লসগুরলা বনম্নরুপঃ 
. 
(১) ইত্ক িা লস্বচ্ছায় মুবিোন;  
.  
(২) গুনারহ  কােো া;  
. 
(৩) মুকাত্ািাহ 
. 
(৪) স কা ী পৃষ্ঠরপাষকত্া 
. 
১। ইত্ক িা লস্বচ্ছায় মুবিোনঃ 
. 
লকান মবনি র্বে চান স াসব  লস্বচ্ছায় োস-োসীরক মুবি বেরত্ পার ন। কু আন ও সুন্নাহয় এ  অরনক ের্ীলরত্  কথা িবনবত্ 
হরয়রে। 
আল্লাহ সৎকরমব  উরল্লরখ  সময় মুবিকামী িীত্োরস  জনয িযয় ক ারক উরল্লখ কর রেন।(সূ া িাকা াহ ২ুঃ১৭৬) 
. 
এোড়াও আল্লাহ িরলন, 
. 
আপবন বক জারনন লসই ঘাবট বক?? ত্া হরলা োসমুবি(সূ া িালাে ৯০ুঃ১২-১৩) 
. 
 াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) িরলন, 
. 
“লর্ িযবি লকারনা মুসবলমরক োসরত্ব  শৃ্ঙ্খল লথরক মুি ক রি ত্ারক ত্া  প্রবত্বট অরঙ্গ  বিবনমরয় প্রবত্বট অঙ্গরক আল্লাহ 
সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা জাহান্নাম লথরক মুবি োন ক রিন”[5] 
. 
এোড়াও লস্বচ্ছায় োসমুবি িা ইত্রক  অরনক ের্ীলত্  রয়রে। এই কা রনই  াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) ও 
ত্া  সাহািা া এই লেরত্র অগ্রিনয হরয় অরনক োসরক মুবি বেরয়বেরলন। 
. 
 াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) অরনক োসরক ইত্ক বেরয়বেরলন। এোড়া আিু িাক ( াবে) বর্বন লিশ্ ধনী বেরলন 
বত্বনও োসমুবি  জরনয অরনক অথব িযয় কর রেন। ইবত্হারস এ  নজী  বেত্ীয়বট লনই লর্ লস্বচ্ছায় লকউ এরত্া পব মারন োস 
মুি কর রে। এ  একমাত্র কা ন আল্লাহ  আনুিত্য ও ত্া  জান্নাত্ লারভ  খাবলস ইচ্ছা আ  বকেুই নয়। 
. 
(২) গুনারহ  কােো াহঃ 
. 
ইসলারম বকেু গুনারহ  জনয োসমুবি  িযিস্থা  রয়রে। লর্মনঃ 
. 
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(ক) লকারনা মুবমনরক ভুলিশ্ত্ হত্যা কর  লেলরল (সূ া বনসা ৪ুঃ৯২) 
. 
(খ) ইচ্ছাকৃত্ ভারি আল্লাহ  নারম কৃত্ শ্পথ ভঙ্গ কর  লেলা (সূ া মাবয়োহ ৫ুঃ৮৯) 
. 
(ি) বর্হা ।[6] 
. 
(ঘ) ল ার্া  সময় ভুলিশ্ত্ স্ত্রী বমলন কর  লেলরল[7] 
. 
(৩) মুকাত্ািাহ িা বলবখত্ চুবিঃ 
. 
মুকাত্ািাহ িলরত্ এমন চুবিরক লিাোয় র্া  ো া োস বনরজই বনবেবষ্ট অথব পব রশ্ারধ  শ্রত্ব ত্া  মুবি  জনয ত্া  মবনরি  
সারথ এমন চুবিরত্ আিদ্ধ হয় র্ারত্ মবনি ও োস উভরয়ই ঐকযমরত্ লপৌোয়।  
শ্ায়খ মুহাম্মাে ইিন ইি াহীম আত্ তু্ওয়াইবজ ী( াবহ) িরলন, “এবট হরচ্ছ োস োসী  পে লথরক মবনিরক বনবেবষ্ট অরথব  
বিবনমরয় আজাে ক া  নাম”[8] 
. 
আল্লাহ িরলন, “লত্ামারে  অবধকা ভুি র্া া চুবিিদ্ধ হরত্ চায় ত্ারে  সারথ চুবিিদ্ধ হও র্বে ত্ারত্ কলযান থারক” (সূ া নূ  
২৮ুঃ৩২) 
ইসলাম মুকাত্ািাহরক সহজ কর  বেরয়রে। লর্রহতু্ 
. 
১। র্াকারত্  একবট খাত্ ইসলাম বনধবা ন কর রে োসমুবি। (সূ া ত্াওিা ৯ুঃ৬০); 
. 
২। লিালারম  জনয এই োড় আরে লর্ লস মবনিরক বকবিরত্ অথব পব রশ্াধ ক রি;[9] 
. 
৩। মবনরি  কত্বিয হরলা োসরক অথব পব রশ্ারধ  িযাপার  সহায়ত্া ক া; 
. 
৪। োস চুবি লমাত্ারিক অথব পব রশ্াধ কর  বেরল সরঙ্গ সরঙ্গ লস মুবি লাভ ক রি; 
. 
(৪) ইসলামী স কার   পৃষ্ঠরপাষকায়ঃ 
. 
ইসলামী স কা  র্াকারত্  খাত্ লথরক োসমুবিরত্ িযিহা  ক রত্ পার  লর্মনটা পূরিব িণবনা হরয়রে। আ  মুকাত্ািাহ চুবি 
সম্পােন ক া  পর  োরস  এই বনরয় লমারটও বচিা ক া লািত্ না লর্ ত্া  মবনি এই কা রন ত্া  উপর  অত্যাচা  ক রত্ 
পার  লকননা ইসলামী স কা  ত্খন ত্া  পৃষ্ঠরপাষক হরয় র্ান। এমনবক স কা  চাইরল িাড়বত্ অথব বেরয় োস িয় কর  ত্া 
মুি কর  বেরত্ পার ।  
. 
ইসলাম োস িানারনা  প্রায় সকল  ািারক(একবট িারে) িন্ধ কর  বেরলও মুবি  অবভনি পদ্ধবত্ বেরয়রে র্া সমূ্পণব 
িািিবভবিক। এমন সি উপারয়  সন্ধান বেরয়রে র্া  ধার  কারে লকারনা ত্থাকবথত্ আধুবনক  াি ভািরত্ও পার বন। লর্খারন 
কমুবনস্ট্ আ  লসাশ্াবলস্ট্ া সিবকেুরকই অথববনবত্ক েৃবষ্টরকান লথরক ভািরত্ চায় লসখারন ইসলাম োস ও স্বাধীন সকলরকই 
সবত্যকা  মানবসক ও িাবহযক অরথবও মুবি  পরথ  বেশ্া লেয়। লর্খারন আরমব কা  মরত্া  াি এরক  প  এক োস বিরদ্রারহ 
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জজবব ত্ হরয় োস মুবি  পথ অরিষণ কর  ত্খন ইসলাম কারলািীণব সমাধান ১৪০০ িে  আরিই বেরয় লিরে।  
. 
[চলরি ইনশ্াআল্লাহ]  
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৮৫ 
ইসলারম োস প্রথা ২  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

[প্রথম পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৪] 
. 
িত্ পরিব ইসলারম োসপ্রথা ও োসমুবি  িযাপার  ইসলারম  রু্িািকা ী উপায়সমূরহ  িযাপার  অবত্ সংরেরপ আরলাচনা ক া 
হরয়বেরলা। এই পরিব ইনশ্াআল্লাহ ইসলারম োসপ্রথা  স্বরুপ বনরয় আরলাচনা ক া হরি। 
কু আন কা ীরম োসরে  সারথ লকমন আচ ন ক া হরি ত্া  আরলাচনা আরে বকন্তু লকাথাও োস িানারনা  বিষয় উরল্লখ লনই। 
কু আন কা ীরম  লকাথাও স্বাধীন মানুষরক োস িানারনা  আরেশ্ লনই। ত্রি লর্রহতু্ স াসব  কু আরন োস িানারনা  িযাপার  
ইবত্িাচক িা লনবত্িাচক আয়াত্ লনই ত্াই এরক স াসব  বনরষধ ক া  লকারনা উপায় লনই।  
. 
ইসলাম পূিব সমরয় লর্ লর্ উপারয় োস িানারনা লর্ত্ ইসলাম লসইসকল পথ িন্ধ কর  বেরয়রে শুধুমাত্র একবট িারে ত্া হরলা 
আল্লাহ   ািায় বজহারে রু্দ্ধিবন্দরে  োস িানারনা। অথবাৎ রু্দ্ধিন্দী োড়া ইসলারম োস িানারনা  আ  লকারনা উপায় িাকী লনই। 
ত্রি ত্াও লিশ্ শ্ত্বসারপরে র্া একটু পর ই উরল্লখ হরি। ত্া  আরি লজরন লনই লর্ ইসলারম মূলত্ বজহাে কী ও লকন?? 
. 
ইসলারম বজহাে িলরত্ আল্লাহ   ািায় কাবে রে  বিরুরদ্ধ সশ্স্ত্র রু্দ্ধ ক া। 
. 
শ্ায়খ মুহাম্মাে ইিন ইি াহীম তু্ওয়াইবজ ী( াবহ) িরলন, “আল্লাহ  কারলমা ত্থা ত্াওহীেরক উবড্ডন ক া  বনবমরি ত্া  সন্তুবষ্ট 
অজবরন  জনয কারে রে  সরঙ্গ রু্দ্ধ ক রত্ শ্বি ও প্ররচষ্টা িযয় ক ারক আল্লাহ   ািায় বজহাে িরল”[1] 
. 
বজহাে মূলত্ লিশ্ করয়কবট উরেরশ্য ক া হরয় থারক।  
. 
১। বেত্না েূ ীভূত্ ক া এিং েীনরক পব পূণব ভারি আল্লাহ  জনয ক া(সূ া-আনোল, ৮ুঃ৩৯) এখারন বেত্না ো া উরেশ্য 
হরলা বশ্ ক ও কুে । 
. 
২। ইসলামী  ারি  প্রবত্ ো  জনয। 
. 
৩। মজলুম মুসবলমরে  পারশ্ োাঁড়ারনা এিং ত্ারে  সাহার্য ক া।(সূ া বনসা ৪ুঃ৭৫) 
. 
৪। ত্াগুত্ অথিা জাবলরম  বিরুরদ্ধ(সূ া বনসা ৪ুঃ৭৬) 
. 
৫। আগ্রাসন ল ারধ  জনয(সূ া িাকা াহ ২ুঃ১৯০) 
. 
মানুষরক মানুরষ  লিালামী লথরক লি  কর  আল্লাহ  লিালামী  বেরক বনরয় র্াওয়া, েুবনয়া  সংকীনবত্া লথরক আবখ ারত্  
প্রশ্িত্া  বেরক বনরয় র্াওয়া, আ  অনযানয েীন িা মত্িারে  অনযায়-জুলুম লথরক ইসলারম  নযায়বিচার   বেরক বনরয় র্াওয়াই 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=284644738638580
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ইসলারম  বজহারে  মূল উরেশ্য, লর্মনবট বিখযাত্ সাহািী  ািঈ ইিন আম ( াবে) পা সয লসনাপবত্ রুিরক িরলবেরলা(আল 
বিোয়া ওয়ান বনহায়া, ইো, ৭/৭৭) 
. 
ইসলামী শ্ব য়ারত্  অনুরমাবেত্ বজহারে রু্দ্ধিন্দীরে  োস িানারনা লর্রত্ পার  এই একবট  ািা ইসলাম লখালা ল রখরে ত্রি 
লসবটও শ্ত্বসারপরে। বজহারে রু্দ্ধিন্দীরে  িযাপার  খলীো বনরম্ন  ৪বট বসদ্ধারি  লর্রকারনা একবট বসদ্ধাি গ্রহন ক া লর্রত্ 
পার  মুসবলম উম্মাহ  িৃহি  স্বাথব ও সামবগ্রক পব বস্থবত্ বিরিচনায়ঃ  
. 
(১) িন্দী কর  অনুগ্রহ কর  সিাইরক বিনা মুবিপরন লেরড় লেওয়া;[2] লর্মনবট  াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) মো 
বিজরয়  বেন কর বেরলন লসবেন সমি েমত্া, প্রত্াপ, আবধপত্য মুসবলমরে  হারত্ থাকা সরত্ত্বও, আ ি ভূখরন্ড ইসলাম পূণবত্া 
লপরলও, মুসবলমরে  পব পূনব বিজরয়  বেন, লর্বেন েমত্া  পূণব িযিহা  ক া  শ্বি থাকা সরত্ত্বও েীঘব ২৩ িের   কত্ িযথা  
েিেরি সৃ্মবত্গুরলা  প্রবত্রশ্াধ না বনরয়ই সমি কাবে রক েমা কর  লেওয়া হরয়বেরলা। লকাথায় পারিন এমন আেশ্ব ইসলাম 
োড়া!!!!!! 
. 
(২) মুবিপণ বনরয় লেরড় লেওয়া;[3] লর্মনবট  াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) িের   রু্রদ্ধ  সময় কর বেরলন। 
. 
(৩) ত্ারে রক হত্যা ক া[4] র্বেও এই সম্পবকবত্ আয়াত্বট নাবর্ল হরয়বেরলা িে  রু্রদ্ধ  সমরয় লর্খারন িন্দীরে  হত্যা না 
কর  মুবিপন বনরয় মুবি বেরয় লেওয়া  জনয মুসবলমরে  বত্ স্কা  ক া হরয়রে। লকননা িে  রু্দ্ধ মুসবলমরে  প্রথম রু্দ্ধ ও 
অত্যি নাজুক পব বস্থবত্রত্ মুসবলমিন আল্লাহ  ইচ্ছায় বিজয় লাভ কর বেরলন। লসই সমরয় িে  রু্রদ্ধ  অিাধয কাবে রে রক 
শুধুমাত্র মুবিপন বনরয় আিা  মুসবলমরে  বিপরে আিা  ষড়র্য কর  ইসলারম  োওয়ারত্ িাধা সৃবষ্ট  সুরর্াি কর  লেওয়াটা 
কখরনাই সুেে  াজবনবত্ক লকৌশ্রল  অংশ্ হরত্ পার না। ত্াই আল্লাহ মুসবলমরে  এরহন দ্রুত্ বসদ্ধাি লনওয়ায় ত্ারে  
বত্ স্কা  কর  সািধান কর  বেরয়বেরলন র্ারত্ প্ররয়াজরন  সময় েীরন  স্বারথব মুসবলম া কখরনাই করঠা  হরত্ ভুরল না র্ায় 
এিং অিাধয কাবে রে  র্ারত্ উপরু্ি সাজা লেয়। ত্রি িার্ওয়ারয় িানু কু াইর্ারত্  াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) 
অিাধয ইয়াহুেী কাবে রে রক র্া া িা  িা  চুবি ভঙ্গ কর  বিবভন্নভারি মুসবলমরে  কষ্ট বেবচ্ছরলা ত্ারে  িন্দী কর  হত্যা 
কর বেরলন।[5] ত্রি ত্াও শুধুমাত্র েীরন  স্বারথব। 
. 
(৪) ত্ারে রক োস িাবনরয়  াখা; উপর   বত্নবট উপারয়  একবট ও র্বে গ্রহনরর্ািয না হরয় ত্রি মুসবলম খলীো চাইরল 
রু্দ্ধিন্দীরে রক োস িাবনরয়  াখরত্ পার । ত্ারে রক র্থারর্ািয মর্বাো  সারথ ত্ারে  হক আোয় কর  োস বহরসরি  াখা লর্রত্ 
পার । োস-োসীরে  অবধকা  পরিব এই বনরয় বিিাব ত্ আরলাচনা ক া হরি ইনশ্াআল্লাহ। 
. 
লত্া উপর াি আরলাচনা লথরক এই িযাপা বট স্পষ্ট হরয় লিরলা লর্ শ্ ীয়ত্সম্মত্ বজহারে খলীো িা লনত্া চাইরল িন্দীরে  
িযাপার  পব বস্থবত্ লমাত্ারিক উপর াি ৪বট বসদ্ধারি  লর্রকারনা একবট গ্রহন ক রত্ পার ন। ত্রি স্বাভাবিক পব বস্থবত্রত্ ১ ও 
২নং এ  লর্রকারনা একবট গ্রহনই আল্লাহ  কারে পেন্দনীয়। ইসলাম কখরনাই শ্ত্রুরে   িবপপাসু না লর্ লপরলা আ  ধড়াধড় 
লমর  লিরলা। ত্রি েীরন  োওয়ারত্ িাধা োনকা ীরে  িযাপার  েয়া  লকারনা সুরর্ািও লনই। আ  ৩বট  একবটও র্বে 
উপরর্ািী না হয় ত্রি খলীো চাইরল রু্দ্ধিন্দীরে রক োস িাবনরয়  াখা লর্রত্ পার । এরত্ কর  র্া হরিঃ 
. 
(ক) রু্দ্ধিন্দী র্বে এমন হয় লর্ ত্া  বের  লিরল মুসবলম উম্মাহ  ও ইসলারম  েবত্ ক রত্ পার  িা পুন ায় ষড়র্য ক রত্ 
পার  ত্াহরল ত্া  েবত্ লথরক মুসবলম া লিরচ র্ারি। এরত্ েীরন  োওয়াত্ প্রসাব ত্ হরি; 
(খ) সিরচরয় িড় উপকা ীত্া হরলা মুসবলমরে  সারথ িসিাস ক রত্ ক রত্ র্বে লকউ ইসলারম  সুমহান আেরশ্ব  ো া 
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প্রভাবিত্ হয় আ  আল্লাহ  ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহন কর  বনরজরক অনিকারল  জাহান্নাম লথরক লিরচ র্ায় এ  লথরক িড় 
লসৌভারিয  ও মর্বাো  আ  বকেুই হরত্ পার না; 
. 
(ি) আ  র্বে ত্া নাও হয় ত্িুও োসত্ব লথরক মুি হওয়া  জনয োস-োসী মবনরি  সারথ মুকাত্ািাত্ িা বলবখত্ চুবি কর  
বনরত্ পার । মবনি এরত্ কলযান লেখরত্ লপরল ত্ারে  সারথ চুবিরত্ আিদ্ধ হরয় বনরল লস োসত্ব লথরক মুবি লপরত্ পার ; 
. 
প্রশ্ন হরত্ পার  লর্, ইসলাম ত্াহরল লকন অনযানয সামাবজক িযাবধ  মরত্া এই োসপ্রথারক বচ বিলুপ্ত কর  লেয়বন??? 
. 
পূরিবই আরলাচনা লথরক পব ষ্কা  হরয় লিরে লর্, ইসলারম  আিমনই এমন সময় হরয়রে র্খন োসপ্রথা  েৃবষ্টভবঙ্গ িত্বমারন  
মরত্া বেরলানা। োসপ্রথা  ওপ  ত্খন অথবনীবত্  বভবি োাঁবড়রয় বেরলা ত্াোড়া বিবভন্ন লেরত্র এ  বশ্কড় বিেযমান বেরলা ত্া 
বেরলা অত্যি িভীর  লপ্রাবথত্ বশ্কড়। ত্াই ইসলাম লসইসমরয় োসপ্রথারক পব পূনব বিলুপ্ত কর বন এরত্ কর  পুর া 
সমাজিযিস্থাই মুখ থুিরড় পড়রত্া র্া ইসলামী োওয়াত্ প্রসার   পরথ প্রবত্িন্ধকত্া স্বরুপ লেখা বেরত্ পা ত্ ত্াই ইসলাম ত্খন 
োসপ্রথারক পব পূনব ভারি িাবত্ল না কর  বেরয় এ  সমাধারন  বেরক লিবশ্ মরনারর্াি বেরয়রে। 
. 
ত্াোড়া ইসলারম বজহাে লর্রহতু্ চলমান প্রবিয়া ত্াই সুেূ প্রসা ী ভবিষযরত্  কথা বচিা কর  রু্দ্ধিন্দীরে  োসপ্রথা সমূ্পণব 
বিলুপ্ত লঘাষনা কর বন র্ারত্ কাবে রে  লমাকারিলায় র্ারত্ রু্দ্ধনীবত্ িা  াজবনবত্ক নীবত্রত্ ইসলারম স্থবি ত্া না থারক। 
বনিয়ই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা জারনন আ  আম া খুিই কম জাবন। 

[চলরি ইন শ্া আল্লাহ] 

 
[1] কু আন ও সুন্নাহ  আরলারক ইসলামী বেকহ, ২/৭৮৫ 

[2] সূ া মুহাম্মাে ৪৭ুঃ৪ 

[3] সূ া মুহাম্মাে ৪৭ুঃ৪ 

[4] সূ া আনোল ৮ুঃ৬৭ 

[5] আ   াহীকুল মাখতু্ম, িার্ওয়ারয় িানু কু াইর্াহ দ্রষ্টিয 
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৮৬ 

নিীবজ  (ملسو هيلع هللا ىلص) নিিাবহক জীিন বনরয় সমারলাচনা  জিাি  
-Rain Drops 
 

আজকাল েুই ধ রন  ললাক নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় বনরয় আিমণ কর , েুিবল ঈমারন  মুসবলম আ  অমুসবলম। েুিবল ঈমারন  
মুসবলম া অিাক হয় এই লভরি লর্, নিীবজ ملسو هيلع هللا ىلص কীভারি এমন কাজ ক রত্ পা রলন? ত্ারে  জনয উি  হরলা--এটা বেল 
আল্লাহ  ইচ্ছা। আল্লাহ ত্াআলা র্া-ই আরেশ্ লেন না লকন, একজন মুসবলম বহরসরি ত্া লমরন বনরত্ হরি, এটা বনরয় সরন্দহ িা 
সংশ্য় প্রকাশ্ ক রল বকংিা প্রশ্ন তু্লরল মুসবলম থাকা র্ারি না। নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص সারথ আইশ্া  ( া.) বিরয় সাধা ণ বনয়রম  একবট 
িযবত্িম, এবট সিা  জনয প্ররর্াজয নয়। বকন্তু নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص জনয এবট আল্লাহ  পে লথরক বনরেববশ্ত্ হুকুম বেল। সুত্ াং আল্লাহ  
ইচ্ছা বনরয় প্রশ্ন ক া  লকারনা অবধকা  একজন মুসবলরম  লনই। 
. 
আ  লর্সি অমুসবলম নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص চব ত্র বনরয় িারজ কথা িরল, ত্ারে  মূল সমসযা আসরল নিীবজ ও আইশ্া  বিরয় বনরয় নয়। 
ত্ারে  সমসযা হরচ্ছ ত্া া মুহাম্মােরক ملسو هيلع هللا ىلص আল্লাহ   াসূল বহরসরি বিশ্বাস কর  না--এটাই ত্ারে  সমসযা। আইশ্া  সারথ 
নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় একবট অজুহাত্ মাত্র। নিীবজ র্বে আইশ্ারক বিরয় নাও ক রত্ন, ত্িুও এই ইসলাম বিরেষী া লকারনা না 
লকারনা বিষয় খুাঁরজ বনরয় ত্ারক আিমণ ক রত্া। কা ণ ত্া া নিীবজরক ملسو هيلع هللا ىلص আল্লাহ   াসূল বহরসরিই মারন না। ত্াই ত্াাঁ  
সম্পরকব ভুল ধ া  জনয উমুখ হরয় থারক। অমুসবলমরে  সারথ নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص নিিাবহক জীিন বনরয় ত্রকব বলপ্ত হওয়াটাই ত্াই 
অথবহীন। র্খন মো  কু াইশ্ া  াসূলুল্লাহরক নানা ভারি আিমণ ক বেল, ত্খন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা বকেু আয়াত্ 
নাবর্ল কর ন, 
. 
“ত্ারে  কথািাত্বায় আপনা  লর্ েুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় ত্া আবম খুি ভালভারিই জাবন। বকি ত্া া লত্া বনিয়ই আপনারক 
বমথযািােী িরল না, ি ং এই জাবলম া আল্লাহ  আয়াত্রকই অস্বীকা  কর ।” (সূ া আনআম, ৬: ৩৩) 
. 
ত্া া িযবি মুহাম্মােরক ملسو هيلع هللا ىلص অস্বীকা  কর বন ি ং ত্া া আল্লাহ  িাণীরকই অস্বীকা  কর রে। নিীবজ  সারথ ত্ারে  আিমণাত্মক 
আচ রণ  কা ণ বেল এটাই লর্ বত্বন আল্লাহ   াসূল। নিীবজ  ملسو هيلع هللا ىلص চব রত্র  জনয আসরল ত্া া ত্ারক আিমণ কর  না, ি ং 
নিীবজ ملسو هيلع هللا ىلص ইসলারম  িাত্বা প্রচার   বমশ্রন লনরমরেন লেরখই ত্ারক বনরয় ত্ারে  এরত্া লোভ। 
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৮৭  

নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ১; “লত্ামারে  স্ত্রীিণ লত্ামারে  শ্সযরেত্র” - এই 
আয়ারত্  মাধযরম ইসলাম বক না ীরক লোট কর রে? (১ম পিব) 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

লোটরিলা লথরকই র্খন নাবিকরে  বিবভন্ন ধ রণ  বলখনী পড়ত্াম, লেখত্াম লর্ ত্া া লিশ্ী ভািই এই আয়াত্বটরক ইসলারম  
বিরুরদ্ধ ত্ারে  ঢাল বহরসরি িযিহা  ক রত্া। িঃ আজােও লসটা  িযবত্িম কর ন বন। ইসলাম সম্পরকব অনযানয নাবিকরে  
তু্লনায় ত্া ও জ্ঞান সীবমত্ মাত্রায় থাকা  কা রণ বত্বনও এই আয়াত্বট  মমবাথব ভারলাভারি অনুধািন ক রত্ পার ন বন। ি. 
আজাে সু া িাকা া  এই আয়ারত্  বেরক ইবঙ্গত্ কর  িরলরেনঃ 
. 
“সি ধরমবই না ী অশুভ, েূবষত্, কামোনিী। না ী  কাজ বনষ্পাপ স্বিবীয় পুরুষরে  পাপবিদ্ধ ক া; এিং সি ধরমবই না ী সমূ্পণব 
মানুষ। না ী কামকূপ,ত্রি সি ধমবই বনরেবশ্ বেরয়রে লর্ না ী বনরজ কাম উপরভাি ক রি না, ল রখ লেরি পুরুরষ  জরনয; লস 
বনরজ   েবট একবট অেত্ টাটকা সত্ীরচ্ছরে মুরড় তু্রল লেরি পুরুরষ  হারত্। পুরুষ লসবট ইচ্ছামত্ লভাি ক রি, বনরজ  জবম 
লর্ভারি ইচ্ছা চরষ লিড়ারি। ইসলাম না ী সম্পরকব এই ধা ণাই লপাষণ কর ”। (হুমায়ুন আজাে, না ী, পৃষ্ঠাঃ ৮২; আিামী 
প্রকাশ্নী, ৩য় সংস্ক ণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, লম ২০০৯) 
. 
ি. আজারে  উত্থাবপত্ অরর্ৌবিক অবভরর্ািবট  জিাি লেয়া  পূরিব চলুন লকা আন কা ীরম  এই আয়াত্বট প্রকৃত্পরে বক 
িলরে ত্া লজরন লনয়া র্াক। মহান আল্লাহ িরলনঃ 
. 
“লত্ামারে  স্ত্রী া হরলা লত্ামারে  জনয শ্সযরেত্র। লত্াম া লর্ভারি ইচ্ছা ত্ারে রক িযিহা  ক । আ  বনরজরে  জনয আিামী 
বেরন  িযিস্থা ক  এিং আল্লাহরক ভয় ক রত্ থাক। আ  বনবিত্ভারি লজরন  াখ লর্, আল্লাহ  সারথ লত্ামারে রক সাোত্ 
ক রত্ই হরি। আ  র্া া ঈমান এরনরে ত্ারে রক সুসংিাে জাবনরয় োও”। (সূ া িাকা াহঃ ২২৩ আয়াত্)। 
. 
র্াই লহাক আয়াত্বট শুরনই আপনা  মরন ি. আজারে  মত্ হয়ত্ প্রশ্ন জািরত্ পার  লর্, (১) স্রষ্টা লকন না ীরে রক শ্সযরেরত্র  
সারথ তু্লনা ক রলন?  
. 
(২) আ  লকনই িা পুরুষরক লর্ভারি ইচ্ছা ত্ারে রক িযিহা  ক া  সুরর্াি কর  লেয়া হল?  
. 
ত্াহরল এই আয়াত্ বক না ীরে  বিরুরদ্ধ পুরুষরক লস্বচ্ছাচা ী হরত্ উৎসাবহত্ ক ল? 
. 
আপনা  এই প্রশ্ন েুবট একটু মরন  াখুন।  
. 
১ নং প্ররশ্ন  জিাি লেয়া  পূরিব আম া আয়াত্বটরক একটু ভারলাভারি পর্বরিেণ কব । আয়াত্বট র্বে আম া একটু ভাি ভাি 
কর  লনই ত্াহরল বিষয়বট িুো আমারে  জনয সহজত্  হরি। 
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. 
আয়ারত্ প্রথরম িলা হরয়রে, 

“লত্ামারে  স্ত্রী া হরলা লত্ামারে  জনয শ্সয লেত্র”।  
. 
এ প  িলা হরয়রে, 
.  
“অত্এি লত্াম া লত্ামারে  শ্সযরেরত্র লর্ভারি ইচ্ছা িমন ক রত্ পা ”। 
এিং আয়াত্বট  লশ্ষাংরশ্ িলা হরয়রে,  
. 
“আ  বনরজরে  জনয আিামী বেরন  িযিস্থা ক  এিং আল্লাহরক ভয় ক রত্ থাক। আ  বনবিত্ভারি লজরন  াখ লর্, আল্লাহ  
সারথ লত্ামারে রক সাোত্ ক রত্ই হরি। আ  র্া া ঈমান এরনরে ত্ারে রক সুসংিাে জাবনরয় োও”। 
. 
র্াই লহাক আয়াত্বট  প্রথম অংশ্ বনরয় আম া আরি আরলাকপাত্ কব । ২২৩ নং আয়ারত্  প্রথমাংরশ্ মহান আল্লাহ 
না ীরে রক শ্সযরেরত্র  সারথ তু্লনা কর রেন।  
. 
লকন এমন ক া হল?  
. 
লকন না ীরে রক শ্সযরেরত্র  সারথ তু্লনা ক া হল? 
আসুন এ  জিািটাও লকা আন লথরকই লনই। লকা আন আমারে রক িলরেঃ 
.  
“বনিয় আবম এ লকা আরন মানুষরক নানাভারি বিবভন্ন উপমা  ো া আমা  িাণী িুবেরয়বে। মানুষ সি িস্তু লথরক অবধক 
ত্কববপ্রয়”। (সূ া কাহােঃ ৫৪ আয়াত্) 
. 
সূ া কাহারে  এই আয়াত্ লথরক আম া িুেরত্ পাব  লর্, মহান আল্লাহ বিবভন্ন সমরয় বিবভন্ন উপমা িযিহা  কর  ত্া  িাণীরক 
মানুরষ  সামরন সহজরিাধয কর  উপস্থাপন কর রেন, র্ারত্ মানুষ ত্া  সবঠক অথব অনুধািন ক রত্ সেম হয়। আ  ত্াই এই 
আয়ারত্ না ীরে রক তু্লনা ক া হরয়রে শ্সযরেরত্র  সারথ। অথবাৎ এই আয়াত্ আমারে  সামরন জীিবিজ্ঞারন  একবট জবটল 
শ্াখারক উপমা  ো া সহজত্  ভারি উপস্থাপন ক রে র্ারত্ আম া িযাপা বট িুেরত্ পাব । 
. 
আসুন বিষয়বটরক আম া আর কটু িযাখযা কব । 
. 
আপবন হয়ত্ ভ্রুণবিেযা (Embryology) সম্পরকব লজরন থাকরিন। ভ্রুণবিেযা হল জীিবিজ্ঞারন  একবট শ্াখা লর্খারন মানি বশ্শু 
জরম  িমবিকাশ্ বনরয় আরলাকপাত্ ক া হয়। ভ্রুণবিেযা আমারে রক িলরে, সিান উৎপােরন একমাত্র সেম লেহ হরলা 
না ীরেহ। পুরুরষ  পরে এবট অসম্ভি লর্, লস ত্া  িরভব সিান ধা ণ ক রি। সিান ধা রণ  জনয প্রাকৃবত্কভারিই একমাত্র 
সেম লেহ হরলা না ীরেহ। আ  সিান উৎপােরন  লেরত্র িীজ বহরসরি সহায়ক ভূবমকা পালন কর  পুরুরষ  লেহ লথরক 
বনঃসৃত্ শুিানু (Sperm)। পুরুষ ও না ী  লর্ৌনবমলরন  মাধযরম স্খবলত্ শুিাণু না ীরেরহ স্থানাি  লাভ কর । এ  প  শুিাণু 
ও বিম্বাণু  বমলন ঘরট র্ারক বনরষক িরল। এই বনবষি শুিাণু ও বিম্বারনা  মাধযরম না ীরেরহ এক নতু্ন জীিরন  সূচনা ঘরট। 
শুিাণু ও বিম্বারনা বনবষি হওয়া লথরক শুরু কর  একবট মানি বশ্শু জম লনয়া পর্বি ত্ারক অরনকবট জবটল ধাপ অবত্িম 
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ক রত্ হয়, র্া নীরচ অবত্ সংরেরপ উপস্থাপন ক া হরলাঃ 
. 
(1)Fertilization: প্রাথবমক পর্বারয় না ী ও পুরুরষ  লর্ৌনবমলরন  মাধযরম পুরুরষ  লেহ হরত্ শুিাণু না ীরেরহ লপৌোয়। 
পুরুরষ  লেহ লথরক প্রায় একই সারথ ২০০-৩০০ বমবলয়ন শুিকীট (spermatozoa) বনঃসৃত্ হয়। ত্া  মরধয প্রায় ৩০০-৫০০ 
বমবলয়ন বনরষরক  (fertilization) জনয বিম্বানু  বনকরট বিরয় লপৌোয়। বকন্তু শুধুমাত্র একবট পব পে শুিকীরট  ে কা  হয় 
স্ত্রী  বিম্বানু (ovum) বনবষি হওয়া  জনয। এই একবট শুিকীটরক বিম্বানু  সারথ বনবষি হওয়া  জনয বত্বনবট পেবারক লভে 
(penetrate) ক রত্ হয়। পেবা বত্নবট হরলাঃ  
. 
i) Corona radiate 
ii) Zona pellucida 
iii) Oocyte cell membrane. 
. 
এভারি বত্নবট পেবা লভে ক া  প  শুিাণুবট বিম্বারনা  সারথ বমবলত্ হয় এিং বিম্বানুবট পুরুরষ  শুিারনা  ো া বনবষি হয়। 
বনবষি শুিাণু ও বিম্বাণু লথরক ভ্রূরণ  (zygote) সূচনা হয়। বনরষরক  পর  বিম্বানু ত্া  বমরয়াবসস (Meiosis) লকাষ বিভাজন 
সম্পন্ন কর । ২৩ লিামরসাম (Chromosome) বিবশ্ষ্ট বিম্বানু ও ২৩ লিামরসাম বিবশ্ষ্ট শুিাণু বনবষি হরয় ৪৬ বট 
লিারমারসারম  সৃবষ্ট কর । এ  প  শুরু হয় বপ্র-এম্ব্রারয়াবনক বপব য়ি (Preembryonic period)। 
. 
(2) Preembryonic period:  
. 
(a) Cleavage: ১ম বক্লরভজ (cleavage) ঘরট বনরষরক  ৩০ ঘণ্টা প । বমরয়াবটক লকাষ বিভাজন ৩ বেন ধর  অনি ত্ চলরত্ 
থারক। বনবষি লকাষ িমািরয় লোট লোট হরয় বিভাবজত্ হরত্ শুরু কর । প্রবত্বট বিভাবজত্ লকাষরক blastomere িরল। 
. 
(b) Morula: ৭২ ঘণ্টা প  বনবষি বিম্বাণু জ ায়ুরত্ (Uterus) প্ররিশ্ কর । এরক মরুলা িলা হয়। 
. 
(c) Blastocyst: মরুলা ৪-৫ বেন র্ািত্ অনি ত্ বিভাবজত্ হরত্ থারক। র্া পর্বায়িরম ১০০ লত্ বিরয় লপৌোয়, এরে  
blastocyst িরল। Blastocyst অনািব ক (hollow) এিং ত্ ল পোথব ো া পূণব থারক। এ  প্রাচী িাত্ররক িলা হয় 
িরোব্লাস্ট্ (Trophoblast) র্া প্লারসন্টা নত্ব রত্ সাহার্য কর ।  
. 
(d) Implantation: বনরষরক  ১০ বেন প  blastocyst এরন্ডারমবিয়াম এ  বভত্র  লপ্রাবথত্ হরত্ শুরু কর । এবট ১ সপ্তাহ 
ধর  চলরত্ থারক।  
. 
(e) Primitive Streak: র্খন মানি ভ্রূরন  িৃবদ্ধ  িয়স ১৫-১৬ বেন হয় ত্খন এই ধাপ শুরু হয়। ২য় সপ্তারহ  লশ্রষ  বেরক 
এরস hypoblastic লকাষগুরলা পুচ্ছ সংিন্ধীয় অিরল চরল আরস এিং একবট লম্বা অনচ্ছত্া (opacity) সৃবষ্ট কর  এরকই 
Primitive Streak িলা হয়। এ  প  এ লথরক বত্নবট লকারষ  ি  সৃবষ্ট হয়, র্া ectoderm, mesoderm, endoderm 
নারম পব বচত্। Ectoderm লথরক চামড়া ও োয়ু ত্য নত্ব  হয়। Mesoderm লথরক কঙ্কাল ত্য, লপশ্ী,  ি সংিহনত্য, 
মুত্রত্য, এিং প্রজননত্য নত্ব  হয়। Endoderm লথরক পব পাকত্য, শ্বসনত্য, প্রজননত্রয  বকেু অংশ্ নত্ব  হয়।  
. 
(3) Embryonic Stages:  
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এবট ১৬ বেন িয়রস শুরু হয়। এবট আিা  করয়কবট ধারপ বিভি। 
(a) Neurula: োয়ুত্য ভ্রূরণ  িৃবদ্ধ  সহায়ত্াকা ী অনযত্ম প্রধান ত্য। এই ধারপ এরস মবিষ্ক নত্ব  হয় লসই সারথ spinal 
cord ও  ি সংিহনত্য নত্ব  হয়। একবট স ল হৃেবপণ্ড এ সমরয়  ি প্রিারহ  সৃবষ্ট কর , র্া ভ্রূণরক িৃবদ্ধ  জনয প্ররয়াজনীয় 
অবেরজন ও পুবষ্ট স িার াহ কর । 
. 
(b) Embryonic Membrane: এই ধারপ এরস ভ্রুরণ  চা পারশ্ ভ্রুণীয় লমমরব্রন নত্ব  হয়। লর্মনঃ amnion (bag of 
waters), chornion (it becomes principal part of the placenta) । 
. 
(c) Tailbud: এবট ৫ সপ্তাহ িয়রস শুরু হয়। এই সমরয় ভ্রূরণ  আকা  একবট এসবপব ন টযািরলরট  মত্ হয়। এই ধাপরকই 
tailbud িলা হয়। 
. 
(d) Metamorphosis: এবট ৬ সপ্তারহ শুরু হয় এিং কমপরে ২ সপ্তাহ ধর  চলরত্ থারক। এই ধারপ এরস অংগুবল সহ েুই 
হাত্,পা নত্ব  হয়। ইবন্দ্রয়ত্য এ সমরয় িবঠত্ হয়। লচারখ বপিরমন্ট ললয়া  চরল আরস। 
. 
(4) Fetal Stages:  
বেটাস সি ধ রণ  অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধা ণ কর । এই পর্বারয় এরস মা ও সিারন  মরধয সি ধ রণ  সংিহন শুরু হয়, বেটাস 
মাতৃ্রেহ হরত্ ত্া  প্ররয়াজনীয় অবেরজন ও পুবষ্টলাভ কর । ২য় মারস এরস লকামলাবস্থ গুরলা িমািরয় শ্ি হরত্ থারক। ৩য় 
মারস এরস বেটারস হারত্  ও পারয়  আঙু্গরল নখ  নত্ব  হয় এিং চুল িজায়। িৃে সচল হরত্ শুরু কর  এিং ত্া  বিবভন্ন 
কার্বািলী শুরু কর । এই ধারপ এরস িাচ্চা ত্া  মুখ খুলরত্ পার । চতু্থব মারস এরস িাচ্চা  দ্রুত্ িৃবদ্ধ ঘটরত্ শুরু কর । িাচ্চা 
জ ায়ুরত্ নাড়াচাড়া শুরু কর  লেয়। পিম মারস এরস িাচ্চা মারয়  লপরট লাবথ বেরত্ সেম হয়। এই ধারপ িাচ্চা ত্া  আংগুল 
নাড়াচাড়া শুরু কর , লহাঁচবক প্রোন কর  এিং ঘুমারত্ পার । েয় মাস িয়রস এরস ত্া  শ্ ীর  নত্লাি গ্রবন্থ  উৎপবি ঘরট। 
সাত্ মাস িয়রস এরস িাচ্চা ত্া  শ্ ীর   ত্াপমাত্রা, িৃবদ্ধ, গ্রাস ইত্যাবে বনয়যণ ক রত্ পার  লসই সারথ ত্া  মবিষ্ক িৃবদ্ধ ঘরট। 
অষ্টম মারস এরস ত্া  লচাখ আরলা িুেরত্ পার , ঘ্রাণ বনরত্ পার  বকন্তু ত্া  কারন  োয়ু পব পূণবভারি ত্খরনা লিরড় উরঠ না। 
নিম মারস এরস বেটারস  িৃবদ্ধ পব পূণবভারি লশ্ষ হরয় র্ায়। িাচ্চাবট ত্খন নতু্ন পৃবথিীরত্ আসা  উপরর্ািীত্া অজবন কর । 
এই িয়রস লস ত্া  মারয়  কাে লথরক প্ররয়াজনীয় ল াি প্রবত্র াধ েমত্া অজবন কর । আ  েশ্ম মারস এরস লস নতু্ন 
পৃবথিীরত্ ত্া  এক নতু্ন জীিরন  র্াত্রা শুরু কর । 
.  
{T.W Sadler, Lungman’s Medical Embryology, (Lippincott Williams & Wilkins, A Wolters Kluwer 
Company, New York, 9th edition), R.G Harrison, A Textbook of Human Embryology (Blackwell 
Scientific Publications, First published, 1963), Rani Kumar, Textbook of Human Embryology, 
(International Publishing House, New Delhi, India, 2008)}. 
. 
উপরু্বি আরলাচনা আমারে রক একথা িুেরত্ সহায়ত্া কর  লর্, একবট বশ্শু ত্া  ভ্রুণািস্থা লথরক লিরড় উঠা  সিগুরলা ধাপই 
ত্া  মারয়  লেরহ সম্পন্ন কর  এমনবক এ সমরয় ত্া  জনয লর্ পুবষ্ট  ে কা  হয় লসটাও লস ত্া  মারয়  লেহ লথরক লাভ 
কর । 
. 
এখন একটু শ্সযরেরত্র  কথা বচিা করুন লত্া!  
শ্সযরেরত্র েসরল  িীজ িপণ ক া হয়, িীজ শ্সযরেত্র লথরক পুবষ্টলাভ কর  বিকবশ্ত্ হয় এিং পব পেত্া লাভ কর । 
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. 
এখন আপবনই িলুন সিান উৎপােরন সেম একমাত্র না ীরে  লেহরক র্বে শ্সযরেত্র িলা হয় ত্াহরল বক ত্া ভুল? লকননা 
উপর   জবটল প্রবিয়াগুরলা  একবটও পুরুরষ  লেরহ ঘরট না ি ং সিগুরলাই না ীরে  লেরহ ঘরট। 
.  
ত্াহরল সিান উৎপােরন সেম না ীরেহরক র্বে ইসলাম সহজরিাধযভারি উপস্থাপরন  জনয শ্সযরেরত্র  সারথ তু্লনা কর  
ত্াহরল লসটা অিশ্যই লর্ৌবিক এিং নিজ্ঞাবনক।  
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি........................) 
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৮৮ 

নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ২; “লত্ামারে  স্ত্রীিণ লত্ামারে  শ্সযরেত্র” - এই 
আয়ারত্  মাধযরম ইসলাম বক না ীরক লোট কর রে? (২য় পিব) 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

[আরি  পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৭] 
. 
িত্ পরিব আম া আপনা  প্ররশ্ন  প্রথমাংরশ্  জিাি বেরয়বেলাম। এখন আম া আপনা  প্ররশ্ন  ২য় অংরশ্ আবস। আ  আপনা  
এই প্ররশ্ন  উি  লেয়া  পূরিব চলুন এই আয়ারত্  আরি  আয়াত্ অথবাৎ ২২২ নং আয়াত্ লথরক একটু ঘুর  আবস। এই আয়ারত্ 
মহান আল্লাহ িরলনঃ 
. 
“আ  লত্ামা  কারে বজরজ্ঞস কর  হারয়র্ (ঋতু্) সম্পরকব। িরল োও, এটা কষ্টক । কারজই লত্াম া হারয়র্ অিস্থায় স্ত্রীিমন 
লথরক বি ত্ থাক। ত্খন পর্বি ত্ারে  বনকটিত্বী হরি না, র্ত্েণ না ত্া া পবিত্র হরয় র্ায়। র্খন উিম রূরপ পব শুদ্ধ হরয় 
র্ারি, ত্খন িমন ক  ত্ারে  কারে, লর্ভারি আল্লাহ লত্ামারে রক হুকুম বেরয়রেন। বনিয়ই আল্লাহ ত্ওিাকা ী এিং অপবিত্রত্া 
লথরক র্া া লিাঁরচ থারক ত্ারে রক পেন্দ কর ন”। (সূ া িাকা াহঃ ২২২ আয়াত্) 
. 
সাহািী া র্খন  াসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এ  কারে হারয়র্ সম্পরকব বজরজ্ঞস কর ন ত্খন আল্লাহ ত্ায়ালা ত্া  
জিারি এই আয়াত্ নাবর্ল কর ন, 
. 
“আ  লত্ামা  কারে বজরজ্ঞস কর  হারয়র্ (ঋতু্) সম্পরকব। িরল োও, এটা কষ্টক । 
. 
এিং এই সমরয় স্ত্রী  সারথ লর্ৌনবমলন ক ারক হা াম লঘাষণা কর ন। 
. 
“কারজই লত্াম া হারয়র্ অিস্থায় স্ত্রীিমন লথরক বি ত্ থাক। ত্খন পর্বি ত্ারে  বনকটিত্বী হরি না, র্ত্েণ না ত্া া পবিত্র 
হরয় র্ায়”। 
. 
স্বামী ও স্ত্রী  বমলরন  সময় বনধবাব ত্ কর  বেরয় মহান আল্লাহ এ প  িরলনঃ 

“র্খন উিম রূরপ পব শুদ্ধ হরয় র্ারি, ত্খন িমন ক  ত্ারে  কারে”। 
এখন কীভারি একজন স্বামী ত্া  স্ত্রী  সারথ বমবলত্ হরি, ত্া  বনরেবশ্ বেরত্ বিরয় লকা আন িলরে, 
. 
“লর্ভারি আল্লাহ লত্ামারে রক হুকুম বেরয়রেন”। 
. 
এখন চলুন লেরখ লনই এই আয়ারত্  িযাখযায় মুোসবস িণ বক মত্ামত্ প্রোন কর রেন। 
. 
মুজাবহে ( াবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্ সম্পরকব িরলনঃ এ  অথব হরচ্ছ ত্খন ত্ারে  বনকট বঠক লসভারি িমন 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AD?source=feed_text&story_id=286605158442538
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ক রি র্া লথরক লত্ামারে  বনরষধ ক া হরয়রে এিং মলো  লথরক েূর  থাকরি।  
ইি াহীম ( াবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্াংশ্ সম্পরকব িরলনঃ এ  অথব বমলরন  স্থান শুধু স্ত্রী অংশ্ 
(রর্াবন/Vagina)। 
. 
আিা  লকউ লকউ িলরন, অত্র আয়ারত্  অথব হরচ্ছ ত্খন ত্ারে  বনকট বঠক লসভারি িমন ক রি লর্ভারি িমন ক া  জনয 
আল্লাহ ত্ায়ালা বনরেবশ্ বেরয়রেন, আ  ত্া হরচ্ছ ঋতু্ লথরক না ী া পবিত্র হওয়া  প  ত্ারে  সারথ লর্ৌনবমলন ক রি। এ মত্ 
লপাষণকা ীরে  েলীল বনম্নরূপঃ 
. 
ইিরন আব্বাস ( াবর্) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্াংরশ্  িযখায় িরলন, এ  অথব ত্ারে  বনকট পবিত্র অিস্থায় িমন 
ক রি, ঋতু্কারল নয়। 
আিু- ার্ীন ( াবহ) িরলন, এই আয়ারত্  অথব ত্ারে  বনকট পবিত্রত্া  সময় িমন ক রি। 
. 
ইকব মা ( াবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্াংশ্ সম্পরকব িরলন, এ  অথব হরচ্ছ ত্খন ত্ারে  বনকট িমন ক রি র্খন 
ত্া া লিাসল কর  পবিত্র হরি। 

কাত্াোহ ( াবহ) এই আয়াত্াংরশ্  িযাখযায় িরলরেন, পবিত্রত্া  সময় স্ত্রীরে  বনকট িমন ক রি। 
. 
সুেী ( াবহ), োহহাক ( াবহ) লথরকও একই অবভমত্ িবণবত্ হরয়রে। 
. 
আিা  লকউ লকউ এই আয়াত্াংরশ্  িযাখায় িরলরেন, এ  অথব হরলা লত্াম া হালাল উপারয় বিিারহ  মাধযরম ত্ারে  (না ীরে ) 
সারথ িমন ক রি। 
. 
ইিনুল হানাবেয়যা ( াবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলন, ‘লত্াম া না ীরে  বনকট বিিারহ  সম্পরকব  মাধযরম িমন ক রি, 
িযাবভচার   মাধযরম নয়। 
. 
ঈমাম আিু জাে  ত্বািা ী ( াবহ) িরলনঃ উপরু্বি েুবট িযাখযা  মরধয আমা  কারে উিম ঐ িযবি  অবভমত্ বর্বন িরলন লর্, অত্র 
আয়াত্াংরশ্  অথব হরচ্ছ, “লত্াম া ত্ারে  বনকট পবিত্র অিস্থায় িমন ক রি”।  
(ত্ািা ী, আিূ জা’ে  মুহাম্মাে ইিনু জা ী , ত্ােসী ঃ জাবমউল লকা আন, ৪/১৬০; ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, িাংলারেশ্ , 
প্রকাশ্কালঃ লম, ১৯৯৪)। 
. 
মুোসবস রে  মত্ামত্রক একবত্রত্ ক রল লেখা র্ায় লর্, একজন না ী  সারথ লর্ৌনবমলন লকিল ত্খবন জারয়জ র্খন বিিারহ  
মাধযরম লস না ীরক স্ত্রী বহরসরি গ্রহণ ক া পরি, হারয়জ চলাকালীন সময় হরত্ পা রি না এিং স্ত্রী  মলো  (Anus) লস িযিহা  
ক রত্ পা রি না। 
. 
এই আয়ারত্  মাধযরম ইসলাম স্বামীরক ত্া  স্ত্রী  সারথ লর্ৌনবমলরন  হালাল সময়, হা াম সময় ও পদ্ধবত্ বনধবা ণ কর  
বেরয়রে। পাশ্াপাবশ্ এই আয়াত্ আমারে  একথাও অনুধািন ক রত্ সহায়ত্া কর  লর্, ইসলাম পুরুষরক না ীরে  সারথ 
লস্বচ্ছাচা মূলক আচ ণ ক া  মত্ লকান সুরর্াি প্রোন কর  বন। ি ং ইসলাম স্ত্রী  সারথ বমলরন  লেরত্র ত্ারক অরনক 
বিবধবনরষধ প্রোন কর রে। একজন স্বামী চাইরলই লর্ লকান সমরয় লর্ লকানভারি ত্া  স্ত্রী  সারথ বমবলত্ হরত্ পা রি না। 
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এজনয ত্ারক ইসলাম বনধবাব ত্ সীমা  মরধযই অিস্থান ক রত্ হরি। 
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি.....................) 
#হুমায়ুন_আজাে - ১ 
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৮৯ 

মুরখারশ্  অি ারল নাবিকত্া ১ –জাে  ইকিাল 

-ত্ানভী  আহরমে 

 

একজন ললখকরক জানা  সিরচরয় ভাল উপায় হল ত্া  ললখা পড়া। ললখায় মানুরষ  বচিা লচত্নাগুরলা েুরট উরঠ। সুবনবেবষ্ট 
বচিাগুরলারক অের   প  অে  সাবজরয় শ্ব্দ, শ্রব্দ  প  শ্ব্দ সাবজরয় িাকয এভারি একসময় পুর া একবট বলখা সম্পন্ন হয়। 
লসই বলখা বলখিা  সময় ললখক বচিা কর রেন, হয়ত্ বলরখ লকরটরেন, লকানও অংশ্ িাে বেরয়রেন... সিরশ্রষ বত্বন লর্টা 
লচরয়রেন লসটাই আম া পাই। আ  ত্া  বলখাগুরলায় র্বে একই িা একই কম ধা ণা  িা ংিা  প্রকাশ্ ঘরট ত্রি আম া 
ললখরক  স্বরূপ, ত্া  মত্ামত্, ইচ্ছা ইত্যাবে সম্পরকব বনবিত্ হরত্ পাব । 
. 
আবম লর্ অরনকগুরলা কা রণ বলবখ ত্া  একবট হল সত্য লথরক বমথযা আ  অবনিয়ত্াগুরলারক সুস্পষ্টভারি আলাো কর  বচবহ্নত্ 
ক া। এই বলখাবটও বলখবে একই কা রণ – র্ারত্ সত্য স্পষ্ট হরয় র্ায় আ  অবনিয়ত্াগুরলা েূ  হরয় র্ায়, এ প ও র্বে লকউ 
বমথযা  পারড় োাঁবড়রয় থারক ত্রি িুবদ্ধমারন া জানরি লর্ অমুক লজরনশুরন এখনও বমথযা  পে বনরয়রে - এত্টুকুই। 
. 
এমন একজন ললখরক  িইগুরলা লঘাঁরট লেখা শুরু কর   ীবত্মত্ অিাক হরয়বে। একিা  েুইিা  না... িা িা । এত্ সুন্দ  আ  
সুচারুভারি বত্বন ত্া  ললখায় নাবিকত্া বমবশ্রয়রেন, ত্া  তু্লনাই হয় না। ললখরক  নাম মুহম্মে জাে  ইকিাল। প্রথরম 
লভরিবেলাম ত্া  সমি বলখাগুরলায় র্ত্ নাবিকত্া এরসরে সি একসারথ কর  একটা লনাট বলরখ লেলি। বকন্তু একথা লভরি 
আসরল শ্ররদ্ধয় ললখরক  অসম্মানই ক লাম লর্ন। ওয়াল্লাবহ ত্া  ললখায় কখনও প্রবত্ পযা ায়, কখনও প্রবত্ িারকয িারকয এত্ই 
সুরকৌশ্রল ধমববিরেষ আ  নাবিকত্া েড়ারনা হরয়রে লর্ অিরশ্রষ বসব জ আকার  বলখা ই বসদ্ধাি বনলাম। জাবন এই ললখরক  
অরনক ভিরে  হয়রত্া িযাপা টা খা াপ লািরি, বকন্তু একিা  পরড় লেখরলই িযাপা টা  ভয়ািহত্া উপলবি ক রত্ পা রিন। 
আল্লাহ আপনা  আমা  উভরয়  জনয সত্য লমরন লনওয়া  ত্াওবেক বেন এিং সহজ করুন, এমনবক ত্া আমারে  অপেন্দনীয় 
হরলও। 
. 
[১] কযারথাবলক চারচব  ঘটনা  আড়ারল সমি ধমবরক লহয় ক া – 

অযাব স্ট্টরল  বগ্রক জ্ঞানিব মায় প্রভারি  কা রণ ত্া  সি কথাই প্রায় অকাটয বহরসরি গ্রহণ ক বেল প িত্বী জ্ঞানবপপাসু া। 
এরত্ কর ই বিস্ট্াব্দ প্রথম ও বেত্ীয় শ্ত্াব্দীরত্ িাইরিল সংকলরন  সময় লসখারন অযাব স্ট্টরল  জ্ঞারন  প্রভাি লথরক র্ায়। 
েরল বিস্ট্পূিব লথরকই চরল আসা টরলবম আ  অযাব স্ট্টলরে  সমথবনকৃত্ মত্িাে “পৃবথিী মহাবিরশ্ব  লকরন্দ্র  রয়রে, আ  সূর্ব 
ও অনযানয গ্রহ নেত্রগুরলা পৃবথিীরক লকন্দ্র কর  ঘু রে” একথা চরল আরস। শুধু ত্াই না, োপরট  সারথ প্রায় ১৫০০ িে  ধর  
িাইরিরল লশ্াভা পায়। 
. 
সমসযা  শুরু হয় র্খন বিজ্ঞানী লকাপাবনবকাস িাে সারধন, আ  োবি কর ন লর্, “সূর্ব মহাবিরশ্ব  লকরন্দ্র  রয়রে আ  পৃবথিীসহ 
অনযানয সি গ্রহগুরলা সূর্বরক লকন্দ্র কর  ঘু রে।” চারচব  এত্ িে  ধর  লশ্খারনা বিরেয  বিপরে র্ারচ্ছ িরল প্রভাি খাবটরয় এই 
মত্িাে েমন ক া হয়। বকন্তু প িত্বীরত্ বিজ্ঞানী িযাবলবলও র্খন বনজস্ব পর্বরিেণ কর  একই োবি কর  িরসন আ  বলখাবলবখ 
শুরু কর ন ত্খন চারচব  মাথা খা াপ হরয় র্ায়।  বচত্ হয় “বিজ্ঞান আ  চারচব  েন্দ্ব” নামক ইবত্হাস। 
. 
এখন গুরুত্বপূণব িযাপা  হল - এটা বেল মূলত্ কযাথবলক চারচব  সারথ েন্দ্ব। বকন্তু এখন লকউ র্বে এরক বিজ্ঞারন  সারথ “ধরমব ” 
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েন্দ্ব িরল প্রচা  শুরু কর , আ  এমন লমরসজ লেয় লর্ বিজ্ঞানই হল লস া ত্খন িযাপা টা কী োাঁড়ায়? 
. 
জাে  ইকিাল বলরখরে – 

“পর্বরিেণ কর  বিজ্ঞারন  লকারনা  হসয িুরে লেলা  একটা উোহ ণ নত্ব  কর  বেরলন লকাপবনবকাস ... ... ... িযাবলবলও র্খন 
লসবটরক গ্রহণ কর  প্রমাণ ক া  লচষ্টা ক রত্ লািরলন ত্খন ধমবগ্ররন্থ ললখা আরে পৃবথিী সিবকেু  লকন্দ্র, লসই পৃবথিী সূর্বরক 
বঘর  ঘু রে লঘাষাণা ক া ধমবগ্রন্থরক অস্বীকা  ক া  মরত্া। ভযাবটকারন  লপারপ া লস জনয ত্ারক ত্খন েমা কর ন বন। 
িযাপা বট প্রায় লকৌতু্রক  মরত্া লর্ িযারলবলওরক ভযাবটকান চাচব েমা কর রে মাত্র ১৯৯২ সারল। ত্ারে রক লোষ লেয়া র্ায় না- 
ধরমব  বভবি হরচ্ছ বিশ্বাস, কারজই ধমবগ্ররন্থ র্া ললখা থারক লসটারক লকউ কখরনা প্রশ্ন কর  না, িভী  বিশ্বারস গ্রহণ কর  লনয়। 
বিজ্ঞারন  বিশ্বারস  লকারনা স্থান লনই। বিজ্ঞারন  লর্ লকারনা সূত্ররক লর্-রকউ র্খন খুবশ্ প্রশ্ন ক রত্ পার , রু্বি-ত্কব, পর্বরিক্ষ্ণ 
িা প ীো-বন ীো বেরয় লসই সূরত্র  সত্যত্া ত্খন প্রমাণ কর  বেরত্ হরি। কারজই লকউ র্বে বিজ্ঞান িযিহা  কর  ধমবচচবা কর  
বকংিা ধমব িযিহা  কর  বিজ্ঞানচচবা ক া  লচষ্টা কর  ত্াহরল বিজ্ঞান িা ধমব কার াই খুি একটা উপকা  হয় না।” (একটুখাবন 
বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৩) 

বলখাবট িইরয়  এরকিার  প্রথরম  বলখা। “ত্ারে রক লোষ লেওয়া র্ায় না...” লথরক শুরু কর  সি ধমবরক লজনা ালাইজ কর  
একটা বসদ্ধাি টানা হরয়রে। লকিল িুবদ্ধমান াই িুেরত্ পা রিন, এখারন শুধু “Conflict Thesis” এ  ধা ণা লকৌশ্রল 
ঢুবকরয়ই লেওয়া হয় বন, সারথ সারথ সমি ধরমব  প্রবত্ এক কম সমরিেনা লেবখরয় বিজ্ঞানই লস া এমন একটা লমরসজ লেওয়া 
হরয়রে। 
. 
এখারন গুরুত্বপূণব হল, “Conflict Thesis” িা "বিজ্ঞান আ  ধরমব  েন্দ্ব" বকন্তু মূলত্ ঘুর বের  ধমবগ্ররন্থ ভুল থাকা লিাোয়। 
আ  কু আরন অরনক আরিই লঘাষণা ক া হরয়বেল লর্ বিস্ট্ান া ত্ারে  বকত্াি বিকৃবত্ কর রে। সুত্ াং, ওরে  বকত্ারি ভুল 
থাকা অবত্ স্বাভাবিক। ত্াই িত্বমারন  প্রবত্বষ্ঠত্ সরত্য  সারথ সহরজই ভুরল ভ া িাবত্ল ধমবগ্রন্থগুরলা  অবমল থাকরল এত্ 
অিাক হওয়া  লত্া বকেুই লনই। বকন্তু সমসযাটা শুরু হয় র্খন কু আনরকও ওই ধমবগ্রন্থগুরলা  সারথ একই কাত্ার  আনা হয়। 
. 
মানিজাবত্রক চযারলি েুাঁরড় লেওয়া আল-কু আন বনেশ্বরন ভ পু । লসখারন িা িা  বচিাশ্ীলরে  জনয আহ্বান জানারনা 
হরয়রে। িলাই িাহুলয, এখনও পর্বি বিজ্ঞারন  লকারনা প্রবত্বষ্ঠত্ সরত্য  সারথ কু আরন  লকারনা কথা সাংঘবষবক হয় বন, হওয়া 
সম্ভি নয়। ি ং িা িা  কু আরন  মু’বজর্া লেরখরে পৃবথিী  মানুষ। শুধুমাত্র এই সূর্ব আ  পৃবথিী  িযাপা টারত্ই লেখুন আল্লাহ 
কী িরলরেন – 

“ বত্বনই সৃবষ্ট কর রেন  াবত্র ও বেন এিং সূর্ব ও চাাঁে। সমিবকেুই আপন আপন কেপরথ বিচ ণ কর । ” (সূ া আবম্বয়া 
২১:৩৩) 
. 
ত্ােসী কা িণ িলরেন, ‘সমিবকেু’ িলরত্ সমি ‘মহাজািবত্ক িস্তু’ লক লিাোরনা হরয়রে। মজা  িযাপা  হল, লকাপাবনবকাস 
আ  িযাবলবলও  এত্সি ে েভ া ইবত্হাস  চনা ক রলও ত্া াও লর্ “সূর্ব মহাবিরশ্ব  লকরন্দ্র  রয়রে” অথবাৎ, ‘সূর্ব বস্থ ’ িরল 
ভুল কর রে লসকথা বকন্তু ললখক জাে  ইকিারল  ললখায় আরস নাই। আ  কু আরন  আয়াত্ সম্পবকবত্ লকারনাবকেুও আরস 
নাই। 

কু আন এখারন পব ষ্কা  ভারিই চাাঁে এিং সূরর্ব  একবট বনবেষ্ট অ বিরট ঘূণবরন  কথা িরলরে। সূরর্ব  বনজ অরে ঘুণবন এিং 
বনজস্ব অ বিরট িযালােী  চা বেরক আিত্বন একবট সাম্প্রবত্ক আবিষ্কা । অথচ ১৫১২ সারল লেয়া লকাপাবনবকারস  
“Heliocentric theory” এ  মরত্ সূর্ব বস্থ । 
. 



 

330 

১৬০৯ সারল লকপলার   “Astronomia Nova ” নামক িইরত্ সি গ্ররহ  বনজ অরে  চা বেরক ঘুণবরন  লকান কথা িলা হয় 
বন। সাম্প্রবত্ক িরিষনায় লেখা লিরে সূর্ব ২৫ বেরন বনজ অরে একিা  ঘূণবন সম্পন্ন কর । লকিল িত্ শ্ত্াব্দীরত্ আম া 
এইসি বিস্ময়ক  ত্থয পাই। সূর্ব 251km/s লিরি লস্পরস  মধযবেরয় 225-250 বমবলয়ন িের  milkyway Galaxy এ  
লকরন্দ্র  চা বেরক আিবত্বত্ হয়। অথবাৎ িত্বমারন বিজ্ঞারন  লঘাষণা হল "Sun rotates and Revolves." 
. 
বঠক এ লঘাষণাই কু আন ১৪০০ িে  আরি বেরয়রে। সূ া আবম্বয়া  ৩৩ নং আয়ারত্ লর্ শ্ব্দবট িযিহৃত্ হরয়রে ত্া হল 
‘ইয়াসিাহুন’। ‘সািাহা’ শ্ব্দবট লথরক এ শ্ব্দবট এরসরে। এ শ্ব্দবট লকান মাবটরত্ চলা ললারক  লেরত্র িযিহৃত্ হরল িুেরত্ হরি 
লস হাাঁটরে অথিা লেৌঁড়ারচ্ছ। এ শ্ব্দবট পাবনরত্ থাকা লকান ললারক  লেরত্র িলা হরল এ  অথব এই না লর্ ললাকবট ভাসরে, ি ং 
িুেরত্ হরি ললাকবট সাাঁত্া  কাটরে। এ শ্ব্দবট লকারনা মহাজািবত্ক িস্তু  (Celestial body) লেরত্র িযিহৃত্ হরল এ  অথব 
ক রত্ হরি এটা বনজ অরে ঘু রে সারথ সারথ লকান বকেুরক লকন্দ্র কর  আিবত্বত্ হরচ্ছ! 
. 
বিরেষী া হয়রত্া িলরি লর্, আয়াত্বটরত্ পৃবথিী  আিত্বরন  কথা আরস নাই। পৃবথিী বক ত্াহরল ‘সমি মহাজািবত্ক িস্তু’ লথরক 
িাইর ? ত্াোড়া কু আরন  লকাথাও ‘পৃবথিী বস্থ ’ একথা িলা হয় নাই। িাইরিরল  প্রায় পাাঁচবট জায়িায় সুস্পষ্টভারি ‘পৃবথিী 
বস্থ ’ িলা হরয়রে। (বকেু না িলরত্ লচরয়ও অরনকবকেু িরল লেললাম। এই বিষরয়ও বিিাব ত্ পর  বলখি ইন-শ্া-আল্লাহ) 
. 
এখন আম া ধর  বনলাম লর্ জাে  ইকিাল কু আরন  এত্সি ত্থয জানরত্া না। িযি মানুষরে  কু আন বনরয় বচিা ভািনা  
সময় থারক না... বকন্তু লস র্বে নাই জানরত্া ত্াহরল এক চারচব  ঘটনা লথরকই সমি ধমবরক বনরয় একটা বসদ্ধারি লকন চরল 
আসা? 

আচ্ছা একিা  হরল িুেলাম হয়রত্া আরিরি  িরশ্ বলরখরেন। বকন্তু একই ঘটনা িা িা  এরন একসারথ সি ধমবরক লোষার াপ 
লত্া ধমববিরেরষ ই প্রমাণ। একই িইরয়  ৩৮ পৃষ্ঠায় লস আ ও বলরখরে - 

" মহামবত্ িযাবলবলও িযাবলবল  প্রবত্ লর্ অবিচা  ক া হরয়বেল লসবট িুেরত্ কযাথবলক চারচব  সময় ললরিবেল মাত্র সারড় 
বত্নশ্ত্ িৎস । পৃবথিী  কত্ িড় িড় মনীষী  হাাঁটু  সমান লমধা বনরয় শুধুমাত্র ধরমব  ললিাস পর  ত্ারে  উপ  বনপীড়ন 
ক া  উোহ ণ শুধু লর্ কযাথবলক চারচব বেল ত্া নয় অনয ধরমবও বেল। শুধু লর্ অত্ীরত্ বেল ত্াই নয় এখনও আরে।” 
(একটুখাবন বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৩৮) 
. 
(চলরি ইন শ্া আল্লাহ) 
. 
লশ্য়া  কর  িা অন্ধভিরে  টযাি বেরয় ত্ারে  অন্ধত্ব েূ ীক রণ  একটা লোট লচষ্টা কর  লেখুন। অিশ্য... 
"It is not the eyes that are blind, but the hearts" (Surah Al-Haj, 22: 46) 

#মুরখারশ্ _অি ারল_নাবিকত্া ১ 
#জাে _ইকিাল 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE?source=feed_text&story_id=287810921655295
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2?source=feed_text&story_id=287810921655295
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৯০ 

মুরখারশ্  অি ারল নাবিকত্া ২ –জাে  ইকিাল 

-ত্ানভী  আহরমে 

 

[প্রথম পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৯] 
. 
বিজ্ঞান লর্ন ত্া   ি 
. 
একজন মুসবলম র্বে আল্লাহ  নারম, ইসলারম  নারম উরটাপাটা বকেু  টারত্ লশ্ারন ত্া  খা াপ লািরি,  াি লািরি লসটাই 
স্বাভাবিক। আিা  একজন বহনু্দও ত্া  লেিত্ারে  নারম এমন  টারত্ শুনরল ত্া  খা াপ লািরি। লমাোকথা হল, লর্ র্া  র্া  
ধমবরক স্বাভাবিকভারিই ভালিারস, শ্রদ্ধা কর । আ  এ লথরকই লস বনরজ  ধরমব  বিরুরদ্ধ বকেু শুনরল বনজ জ্ঞান লথরক র্থাসাধয 
বিরেন্ড ক রত্ লচষ্টা কর । এটা ওই ধরমব  উপ  ত্া  ঈমান আনা  একটা লেণ। 
. 
এিা  এক মুহুত্ব বচিা করুন লত্া - লর্ মানুষ বিজ্ঞানরক বনরজ   ি কর  বনরয়রে লস র্বে বিজ্ঞান সম্পরকব খা াপ বকেু লশ্ারন? 
উি টা সহজ। লস বিজ্ঞানরক বিরেন্ড ক রত্ লচষ্টা ক রি, লর্ভারি লহাক বিজ্ঞানরক ত্া  কলঙ্কমুি ক া চাই ই। 
. 
জাে  ইকিাল ত্া  বলখায় েরণ েরণ বিজ্ঞানরক বিরেন্ড কর  থারক। ‘বিজ্ঞারন  লকারনা লোষ লনই... বিজ্ঞান আ  প্ররু্বি এক 
কর  লেলরিন না... প্ররু্বি িারজ হরত্ পার , বিজ্ঞান না...’ ইত্যাবে ইত্যাবে। আিা  কখনও আরস বিজ্ঞানীরে  পরে সাোই – 
‘বিজ্ঞানী া  াজনীবত্  স্বীকা  হয়, িযিসায়ীরে  ললারভ  স্বীকা  হয়’ ইত্যাবে  মাধযরম লস স্বউরেযারি বিজ্ঞানীরে  বিরেন্ড কর  
র্ায়। বিজ্ঞানরক জাে  ইকিাল লর্ন  ি কর  বনরয়রে – বকন্তু এত্ সুন্দ  কর  বিরেন্ড ক া  লচষ্টা সবত্যই অিাক ক া। 
‘একটুখাবন বিজ্ঞান’ িইবট  বকেু অংশ্ - 
. 
“মা এিং সিারন  মারে তু্লনা ক রত্ বিরয় একটা খুি সুন্দ  কথা িলা হয়, কথাটা হরচ্ছ ‘কুপুত্র র্বে িা হয়, কুমাত্া কখরনা 
নয়।’ সিারন  জনয মারয়  ভালিাসা বেরয়ই একটা জীিন শুরু হয় ত্াই মারয়  উপ  এত্ িড় একটা বিশ্বাস থাকরি বিবচত্র 
কী? কুপুত্র এিং কুমাত্া বনরয় এই কথাটা একটু পব িত্বন কর  আম া বিজ্ঞান আ  প্ররু্বি  জরনয িযিহা  ক রত্ পাব , 
কথাবট হরি এ কম, “কুপ্ররু্বি র্বে িা হয়, কুবিজ্ঞান কখরনা নয়।” র্া  অথব বিজ্ঞানটা হরচ্ছ জ্ঞান আ  প্ররু্বিটা হরচ্ছ ত্া  
িযিহা , জ্ঞানটা কখরনাই খা াপ হরত্ পার  না, বকন্তু প্ররু্বিটা খুি সহরজই ভয়ংক  হরত্ পার । আইনস্ট্াইন র্খন ত্া  
আরপবেক ত্ত্ত্ব বনরয় বচিা ভািনা ক রত্ ক রত্ বলখরলন E = mc2 ত্খন ত্া  িুক একিা ও আত্রঙ্ক লকাঁরপ উরঠ বন। বকন্তু 
বেত্ীয় মহারু্রদ্ধ  লশ্রষ  বেরক র্খন বহর াবশ্মা আ  নািাসাবক শ্হর  বনউবক্লয়া  লিামা এক মুহুরত্ব করয়ক লে মানুষরক লমর  
লেলল ত্খন ত্হন সা া পৃবথিী  মানুরষ  িুক আত্রঙ্ক লকাঁরপ উরঠবেল। এখারন E = mc2 হরচ্ছ বিজ্ঞান আ  বনউবক্লয়া  
লিামাটা হরচ্ছ প্ররু্বি – েু’লটা  মারে লর্াজন লর্াজন েূ ত্ব। 
. 
প্ররু্বি সম্পরকব িলরত্ বিরয় প্রথরমই একটা কুৎবসত্ উোহ ণ বেরয় সিা  মন বিবষরয় লেয়া  আমা  লকারনা ইচ্ছা লনই। মানুষ 
িমািত্ বিজ্ঞান আ  প্ররু্বিরক গুবলরয় লেরল কারজই েুরটা বিষয়রক লজা  কর  হরলও আলাো কর   াখা ভারলা।” 
(পৃষ্ঠা ১৬-১৭, একটুখাবন বিজ্ঞান) 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=288384741597913
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এত্টুকু পরড় হয়ত্ ভািরিন ভদ্ররলাক লত্া বঠকই িলরে। এখারন এত্ িাড়ািাবড়  কী আরে... আবমও লত্া িললাম সমসযা লনই 
– লস ত্া  েীনরক বিরেন্ড ক রে। এটা ত্া  িযবিিত্ িযাপা । বকন্তু লেখুন এ  প  প ই লস কী বলরখরে। 
. 
“... আলাো কর   াখা ভারলা। বিজ্ঞারন  একটা গ্রহণরর্ািযত্া আরে, আজকালকা  ধরমব  িইগুরলা লেখরলই লসটা লিাো র্ায়। 
ধমবীয় লকারনা একটা মত্রক সাধা ণ মানুরষ  কারে বিশ্বাসরর্ািয ক া  জরনয েুটরনারট ললখা হয় “ইহা বিজ্ঞান মরত্ প্রমাবণত্।” 
বিজ্ঞারন  এই ঢালাও গ্রহণরর্ািযত্ারক িযিহা  কর  প্ররু্বি র্বে েদ্মরিরশ্ আমারে  মারে লজা  কর  ঢুরক পড়া  লচষ্টা কর  
ত্া  লথরক আমারে  একটু সত্কব থাকা উবচত্।” (পৃষ্ঠা ১৭, একটুখাবন বিজ্ঞান) 
. 
কী িুেরলন? প্ররু্বিরক আলাো লিাোরত্ বিরয়ও লকৌশ্রল ‘ধমব বিজ্ঞারন  অধীন’ এমন একটা লমরসজ বেরয় বেরলন এই ললাক। 
এটা বনরয় এখনই অরনক বকেু বলখরত্ ইরচ্ছ হরচ্ছ বকন্তু এখনই নয়, এই বিষরয় সামরন আরলাচনা হরি ইন-শ্া-আল্লাহ। এখন 
আপাত্ত্ ‘বিজ্ঞানরক লর্ এই ললাক লমাটারমাবট বনরজ   ি িাবনরয় বনরয়রে ত্া  আ ও বকেু েৃষ্টাি লেরখ বনই - 
. 
“... এবট এখন আ  অস্বীকা  ক া  উপায় লনই প্ররু্বি  লমাহ আমারে  অরনক সময় অন্ধ কর  লেলরে, আম া অরনক সময় 
লকানটা বিজ্ঞান আ  লকানটা প্ররু্বি লসটা আলাো ক রত্ পা বে না। বিজ্ঞারন  কৃবত্ত্বটা প্ররু্বিরক বেবচ্ছ, বকংিা প্ররু্বি  
অপকীবত্ব  োয়ভা  িহন ক রত্ হরচ্ছ বিজ্ঞানরক। 
. 
লভািিােী পৃবথিীরত্ এখন খুি গুরুত্বপূণব বিষয় হরচ্ছ বিজ্ঞান এিং প্রর্যবিরক আলাো কর  লেখা – ত্া না হরল আম া বকন্তু খুি 
িড় বিপরে পরড় লর্রত্ পাব ।” (একটুখাবন বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৫) 
. 
“বিজ্ঞান বনরয় লকানও সমসযা হয় না বকন্তু প্ররু্বি বনরয় িড় িড় সমসযা হরত্ পার  ত্া  একটা িড় কা ণ হরচ্ছ বিজ্ঞানরক বিবি 
ক া র্ায় না বকন্তু প্ররু্বিরক বিবি ক া র্ায়।” (একটুখাবন বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ২১) 
. 
বিজ্ঞান র্ারে   ি ত্ারে  কারে আবম্বয়া কা া িলুন লত্া? সহজ উি  – বিজ্ঞান ধরমব  চচবাকা ী অথবাৎ, বিজ্ঞানী া! জাে  
ইকিাল সারহি বলরখরেন - 
. 
“পৃবথিীটারক জিালমুি ক া  জরনয আিা  ত্খন আমারে  বিজ্ঞানী আ  প্ররু্বিবিেরে  মুরখ  বেরকই ত্াকারত্ হরি। কা ণ 
শুধু ত্া াই পা রিন আমারে  সবত্কার   পৃবথিী উপহা  বেরত্।” (একটুখাবন বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ২৩) 
. 
এমন উোহ ণ আ ও িহু  রয়রে। বসব জ লশ্রষ একটা লনারট সিগুরলা ল োর ে কাভা  ক ি ইন-শ্া-আল্লাহ। 
. 
. 
[৩] ধমব বিজ্ঞারন  অধীন - এমন লমরসজ লেওয়া 
"...ধমবীয় লকারনা একটা মত্রক সাধা ণ মানুরষ  কারে বিশ্বাসরর্ািয ক া  জরনয েুটরনারট ললখা হয় “ইহা বিজ্ঞান মরত্ 
প্রমাবণত্।” (পৃষ্ঠা ১৭, একটুখাবন বিজ্ঞান) 
. 
এই লাইনবটরত্ এত্ লকৌশ্ল প্ররয়াি হরয়রে লর্ এটা বনরয় আলাো একটা পযা াগ্রাে বলখা লািরলা। 
. 
বিজ্ঞারন  লস্করল ধরমব  লকারনা ত্থয লমরপ লেখারল বিজ্ঞান ধরমব  লচরয় উপর   ির  চরল র্ায় না। আ  ইসলারম  িযাপা টা 
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লত্া অনযানয ধমবািবল লথরক আলাো। কা ণ অনযানয ধমবগ্রন্থগুরলা  বিশুদ্ধত্া  িযাপার  সরন্দহ থাকরলও কু আরন  বিশুদ্ধত্া বনরয় 
লকানও সরন্দহ লনই – ত্া অবিকল ১৪০০ িে  আরি  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  উপ  নাবর্লকৃত্ কু আরন  অনুরূরপই  রয়রে। বকন্তু 
বিজ্ঞান িমপব িত্বনশ্ীল - আজ এক কথা, কাল আর ক কথা িরল থারক। 
. 
কু আন র্খন নাবর্ল হরয়বেল ত্খন ‘আ বি সাবহত্য’ এ  লস্করল এরক লমরপ লেখা হরয়বেল। িত্বমারন বিজ্ঞারন  লস্করল লমরপ 
লেখা হয়। ভবিষযরত্ হয়রত্া অনয লকানও লস্করল লমরপ লেখা হরি। বকন্তু লস্কল লর্মন একটা tool োড়া বকেুই নয়, বিজ্ঞানও 
লত্মবন আল্লাহ  সৃবষ্টজিত্রক লিাো  একটা tool োড়া আ  বকেুই নয়। ত্াই িুবদ্ধমান োয়ী া লস্কল বেরয় মাপা  প  লস্করল  
অিস্থানটাও পব ষ্কা  কর  লেন। সত্যরক লর্রকানও লস্কল বেরয় লমরপ লেখাই লর্রত্ পার , লস্কল র্বে বঠক থারক লত্া সত্যরক 
জয়ীই লেখা র্ারি। 
. 
সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ... ত্াাঁ  লচরয় সত্যিােী লকউ হরত্ পার  না। আ  একা রণই আল্লাহ  পে লথরক কু আন ও ইসলাম হল 
সরিবাচ্চ ও অপব িত্বনীয়। বকন্তু আ বি সাবহরত্য  লত্া ত্াও একটা বনবেবষ্ট িযক ণ বেল, বিজ্ঞারন  লত্া লসই কম বনবেবষ্টত্া 
িলরত্ও বকেু লনই – আজ এককথা লত্া কাল আর ক কথা। আ  একই বজবনস বনরয় হাজা টা বথউব  লত্া আরেই। 
. 
এোড়াও আম া ‘বথউব ’ িা ত্ত্ত্বরক অরনক সময়ই ‘েযাে’ িা সরত্য  সারথ গুবলরয় লেবল। মাবটভাসব বথউব  িা ইভলুযশ্ন বথউব  
র্ত্ই চটকো  লহাক না লকন, বথউব  লকিলই বথউব  - সত্য নয়। 
. 
লমাোকথা হল, বিজ্ঞান মনুষযলি জ্ঞান আ  ওহী হল স্বয়ং স্রষ্টা প্রেি জ্ঞান। মনুষযলি জ্ঞান কখনও প্রমাবণত্ সত্য হরল 
স্রষ্টাপ্রেি ওহী  সারথ বমরল র্ারি লসটাই স্বাভাবিক। বকন্তু লসই বমরল র্াওয়ারক িযিহা  কর  সরত্য  বেরক আহ্বান ক রলই 
মনুষযলি জ্ঞান স্রষ্টাপ্রেি জ্ঞান লথরক উপর   ির  চরল র্ায় না। মানুরষ  লসই জ্ঞানও আসরল স্রষ্টা   হমত্স্বরূপ - ত্া লত্া 
খুি অল্পই িুেরত্ পার । 
. 
(চলরি ইন-শ্া-আল্লাহ) 
. 
লশ্য়া  কর  িা অন্ধভিরে  টযাি বেরয় ত্ারে  অন্ধত্ব েূ ীক রণ  একটা লোট লচষ্টা কর  লেখুন। ত্রি... 
. 
"It is not the eyes that are blind, but the hearts" (Surah Al-Haj, 22: 46) 
. 
#মুরখারশ্ _অি ারল_নাবিকত্া ২ 
#জাে _ইকিাল 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE?source=feed_text&story_id=288384741597913
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2?source=feed_text&story_id=288384741597913
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৯১ 

নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৪; প্রাক ইসলাবমক রু্রি আ রি  না ী া বক লিবশ্ 
স্বাধীন বেল? (১ম পিব) 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

[আরি  পিবগুরলা  জনয লেখুন (#সত্যকথ) ৮৭ ও (#সত্যকথন) ৮৮] 
. 
 

স্বরঘাবষত্ নাবিক ি. হুমায়ুন আজাে ত্া  বিবভন্ন বলখনী  মাধযরম একথা প্রমাণ ক রত্ লচরয়রেন লর্, ইসলাম পূিব আ রি 
না ীরে  অবধকা , মর্বাো ও সম্মান লিশ্ী বেল এমনবক সামাবজক ও  ািীয়ভারি না ীরে রক লিশ্ী মূলযায়ন ক া হত্। বকন্তু 
আ রি ইসলাম র্খন প্রবত্ষ্ঠা লাভ কর , ত্খন না ী া ত্ারে  নযার্য অবধকা  লথরক িবিত্ হয়। ি. আজারে  ভাষায়ঃ 
. 
“ আ ি না ীরে  নানা ইবত্হাস বলখা হরয়রে; সিগুরলারত্ই স্বীকা  ক া হয় লর্ ইসলাম পূিব আ রি অরনক লিশ্ী বেরলা 
না ীরে  স্বাধীনত্া ও অবধকা । ত্া া অির াধ থাকত্ না অংশ্ বনত্ সমি সামাবজক বিয়াকারণ্ড; এমনবক ত্ারে  প্রাধানয বেরলা 
সমারজ”। .................. প্রচার   েরল মুসলমানরে  মরধয জরমরে এমন এক িদ্ধমূল ধা ণা লর্ ইসলামপূিব আ রি না ীরে  
অিস্থা বেরলা লশ্াচনীয়; ইসলাম উদ্ধা  কর  ত্ারে । প্রবত্বট িযিস্থা পূিবিত্বী িযিস্থা  বিরুরদ্ধ অপপ্রচা  চালায়; ত্রি ঐবত্হাবসক 
ভারি সাধা ণত্ সত্য হয় না”। 
. 
[হুমায়ুন আজাে,না ী, অধযায়ঃ- বপতৃ্ত্রয  খড়কঃ আইন িা বিবধবিধান ; পৃষ্ঠাঃ-৮১; (আিামী প্রকাশ্নী,৩৬ িাংলািাজা  ঢাকা-
১১০০, ৩য় সংস্ক ণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, লম ২০০৯)] । 
. 
অনযত্র বত্বন বলরখরেনঃ- “ইসলারম  আরি আ রি  না ীরে  অিস্থা র্রত্াটা খা াপ বেল িরল প্রচাব ত্ ত্রত্াটা খা াপ বেল না, 
ঐবত্হাবসকরে  মরত্ না ী অরনক লিশ্ী স্বাধীন বেরলা অন্ধকা  রু্রি  আ রি”। 
.  
(হুমায়ুন আজাে, না ী, অধযায়ঃ- বপতৃ্ত্রয  খড়কঃ আইন িা বিবধবিধান ; পৃষ্ঠাঃ-৩৬৯) 
. 
বকন্তু েুঃরখ  বিষয় হল, বত্বন এই আরলাচনা ক রত্ বিরয় না ইবত্হাস লথরক লকান েলীল বেরত্ লপর রেন। আ  না ত্া  পরে 
লকান ঐবত্হাবসরক  মত্ামত্ উপস্থাপন ক রত্ লপর রেন। শুধুমাত্র একবট হােীস উরল্লখ কর রেন র্াও এই লেরত্র েলীল 
বহরসরি িযিহা  ক া  অরর্ািয। আম া আমারে  আরলাচনা শুরু  পূরিব একথা িলি, ি. আজাে বমথযা  আশ্রয় বনরয় 
না ীরে রক স্রষ্টা  মরনানীত্ েীন ইসলাম লথরক েূর  বনরয় লর্রত্ লচরয়রেন।  
. 
বত্বন হয়ত্ লভরিরেন ত্া  বনজস্ব বচিাধা া এিং অরর্ৌবিক বমথযা িিরিয  ো া মুসবলম না ীরে  বত্বন অবত্ সহরজই বিভ্রাি 
ক রত্ পা রিন। বকন্তু আল্লাহ  ইচ্ছায় আমারে  সামরন মুসবলম জাবত্  ইবত্হাস বিশুদ্ধ সনরে সং বেত্  রয়রে। আমারে  
সম্মাবনত্ বিোন া ত্ারে  অক্লাি পব শ্ররম  মাধযরম আমারে  লিৌ রিাজ্জ্বল ইবত্হাসরক নিজ্ঞাবনক উপারয় র্াচাই িাোই কর  
বলবপিদ্ধ কর  বিরয়রেন। আমারে  লক বমথযা প্ররলাভন লেবখরয় বিভ্রাি ক া  লকান সুরর্াি লনই, আলহামেুবলল্লাহ। আম া 
আমারে  কারে সং বেত্ ইসলারম  বিশুদ্ধ ইবত্হাস ও লসই সারথ অমুসবলম ঐবত্হাবসকরে  মত্ামত্ লথরকই লেখারিা লর্, 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5_%E0%A7%AE%E0%A7%AD?source=feed_text&story_id=288873498215704
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=288873498215704
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ইসলাম আিমরন  পূরিব আ ি জাবত্  সামাবজক অিস্থা কত্ িিব  বেল এিং লসই সমরয় না ীরে  অিস্থা কত্টা লশ্াচনীয় বেল। 
মহান আল্লাহই ত্াওেীকোত্া। 
.  
লকা আনরক লর্রহতু্ নাবিক া েলীল বহরসরি লমরন বনরত্ অস্বীকা  কর  (বকন্তু আমারে  কারে লকা আনই হল সরিবািম েলীল) 
ত্াই আম া প্রথরমই আপনা  সামরন অমুসবলম ললখকরে  িই লথরক ইসলাম পূিব আ রি বিেযমান না ীরে  অিস্থা  িণবনা 
প্রোন ক বে।  
. 
বিখযাত্ অমুসবলম ঐবত্হাবসক িীিন (Gibbon) আ িজাবত্  ত্ৎকালীন িিব ত্া  িণবনা বেরত্ বিরয় বত্বন িরলন -  
. 
“In this primitive and abject state, which will deserve the name of society, this human brute, 
without arts and laws, almost without sense and language, is poorly distinguished from the rest of 
the animal creation”. 
. 
“আবেম সমাজ ও জঘনয পব বস্থবত্  মরধয আইন কানুন,ভাষা ও জ্ঞান বিিবজবত্ সমাজ নারম  অরর্ািয এই ন রূবপ পশুবেিরক 
অনযানয ইত্  জীি হরত্ পৃথক ক া র্ায় না”।  
.  
{Badruddoza, Muhammad(sm): His Teachings and Contribution, p.39.; (Islamic Foundation, Agargaon, 
Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 2009)} 
.  
ইসলাম বিরেষী ললখক  িাটব লস্পো  (Robert Spencer) ইসলাম পূিব আ রি না ীরে  অিস্থা  কথা িণবনা ক রত্ বিরয় ত্া  
“The Truth About Mumammad” িইরত্ বলরখরে - 
. 
“Pagan Arabia was a rough land. Blood feuds were frequent, and the people had grown to be as 
harsh and unyielding as their desert land. Women were treated as chattel; child marriage (of girls as 
young as seven or eight) and female infanticide were common, as women were regarded as a 
financial liability”. 
. 
“লপৌিবলক আ ি বেল রুে ভূবম। লসখানকা  ললাকজন মরুভূবম  মত্ অত্যি একর াখা ও ককবশ্ মরনাভাি বনরয় লিরড় উঠত্, 
 িিত্ শ্ত্রুত্া বেরলা পুন ািৃবিমূলক। লসখানকা  না ীরে রক অস্থাি  সম্পবি বহরসরি বিরিচনা ক া হত্। িালয বিিাহ ( 
লর্সি না ীরে  িয়স ৭ অথিা ৮) এিং কনযা বশ্শু হত্যা বেল ত্ারে  কারে অবত্ সাধা ণ িযাপা । না ী া সমারজ আবথবক 
োয়িদ্ধত্া  িস্তু বহরসরি বিরিচয হত্”।  
. 
Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p.34; (An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 
2006). 
.  
আর ক ইসলাম বিেষী ললখক সযা  উইবলয়াম মূ  (William Muir) প্রাক ইসলাবমক আ রি  অধঃপত্রন  বচত্র অংকন 
কর রে এইভারি -  
. 
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“The religion was a gross idolatry and their faith the dark superstitions dread of unseen beings; 
rather than belief in an overruling providence. The life to come and retribution for good and evil 
were, as motivates of action, practically unknown. Thirteen years before the Hijrat (July 2nd AD. 622) 
Mecca lay lifeless in this debased state”. 
. 
“ত্ারে  ধমব বেল জঘনয লপৌিবলকত্া এিং ত্ারে  বিশ্বাস বেল এক সিবশ্বিমান ঈশ্বর   স্থরল বিবভন্ন অেৃশ্য শ্বি  জনয 
কুসংস্কা  ও অজ্ঞত্া পূণব ভীবত্। কমব লপ্র ণা  উৎস বহরসরি প কাল ও ভারলা মরন্দ  েলােরল  উপ  বিশ্বাস বেল 
আ িজাবত্  অজানা। বহজ ী  ১৩ িে  মো এই অধঃপবত্ত্ অিস্থায় বনষ্প্রাণ হরয় পরড়বেল”। 
. 
Sir William Muir, Life of Mahomet, p.509, london,1858. 
. 
. 
বিরশ্ব  সিবাবধক পবঠত্ মুি বিশ্বরকাষ ‘উইবকবপবিয়ারত্’ ইসলাম পুিব আ রি না ীরে  অিস্থা সম্পরকব িলা হরয়রে - 
. 
“Before Islam, women experienced limited rights, except those of high status. They were treated like 
slaves and were not considered human. Women were not considered “worthy of prayer” and played 
no role in religious life. It is said that women were treated no different from “pet goats or sheep”. 
Women could not make decisions based on their own beliefs ...their view was not regarded for either 
a marriage or divorce. …They could not own or inherit property or objects, even if they were facing 
poverty or harsh living conditions. Women were treated less like people and more like possessions of 
men. …Essentially, women were slaves to men and made no decisions on anything, whether it be 
something that directly impacted them or not. If their husband died, his son from a previous 
marriage was entitled to his wife if the son wanted her”. 
. 
“ইসলাম আিমরন  পূরিব অবভজাত্ লশ্রবণ িযত্ীত্ অনযানয না ীরে  খুিই সীবমত্ অবধকা  বেল। ত্ারে রক োসী  নযায় বিরিচনা 
ক া হত্ এিং মানুষ িরলই িণয ক া হত্ না। না ী া ধমবীয় লেরত্র লকান ভূবমকাই পালন ক ত্ না এিং প্রাথবনা  লেরত্র 
ত্ারে রক অরর্ািয িরল বিরিচনা ক া হত্। এবটও িলা হয় লর্, লপাষা োিল বকংিা লভড়া  তু্লনায় ত্ারে রক আলাো কর  
লেখা হত্ না। না ী া ত্ারে  বিশ্বারস  উপ  বভবি কর  লকান লকান পেরেপ বনরত্ পা ত্ না ...ত্ালাক ও নিিাবহক িযাপার  
ত্ারে  মত্ামত্ প্রোরন  অবধকা  বেল খুিই সীবমত্ পর্বারয় । ... উি াবধকা  সূরত্র ত্া া লকান সম্পবি  মাবলক হরত্ পা ত্ 
না এমবন েব দ্রািস্থা বকংিা জীিরন  করঠা ত্ম অিস্থারত্ও না। মবহলারে  খুি কমই মানুষ বহরসরি বিরিচনা ক া হত্ ি ং 
ত্া া পুরুরষ  অবধকৃত্ িস্তু বহরসরি বিরিবচত্ হত্। ...মূলত্ না ী া বেল পুরুরষ  োসী এিং লকান লেরত্রই ত্ারে  মত্ামত্ 
প্রোরন  অবধকা  বেল না। ...র্বে লকান মবহলা  স্বামী মা া লর্ত্ ত্াহরল উি াবধকা  সূরত্র ত্া  সৎ লেরল ত্ারক স্ত্রী বহরসরি 
গ্রহণ ক ত্”। 
. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia  
. 
এই হল অমুসবলম ললখকরে  লেয়া ইসলাম পূিব আ রি বিেযমান না ীরে  অিস্থা। উপর   িণবনাগুরলা লথরক আমারে  কারে এ 
কথা স্পষ্ট হরয় র্ায় লর্, ইসলাম পূিব আ রি না ী া কত্টা অবধকা  িবিত্, কত্টা অত্যাচাব ত্, কত্টা লাবিত্, কত্টা 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWomen_in_pre-Islamic_Arabia&h=ATObFffkirHZ6njI7TUMvF4uX0cqtAgKACiPzGebEER-z7VvI3d0MqAYOS8DDpgH8gDxs6tZtGyCpIZVLl4ukbVCeUinyuWqEmRXMisssT0KwGf83rS2M5ZzUgwRNC69wq19MoWEHn5DV3TvV8cj6RIRmdysb0FvhndailTBtW4QW9ig_rSnLByBIY9EhC2No8GKkJ4qf91x_MVGJDO5qOKEUJq08JiC4_q6f2WWmaiWIwCt_jkQ38zi0o6Iugr__9eVB7A2tHcQ4UCqud6LtuI_EDN-2m42mpx8AeweOw
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বনপীবড়ত্-বনিৃহীত্ বেল। 
. 
ইসলাম পূিব আ রি না ী া বেল পুরুরষ  একাি িাধযিত্ োসী। সামাবজকভারি বেল না ত্ারে  লকান মর্বাো।  ািীয়ভারি 
ত্ারে রক মত্ামত্ প্রোরন  লকান সুরর্াি প্রোন ক া হত্ না। উি াবধকা  সূরত্র ত্া া লকান সম্পবি  মাবলক হরত্ পা ত্ না। 
বিরয় বকংিা ত্ালাক লকান বিষরয়ই ত্া া ত্ারে  বনজস্ব মত্ামত্ প্রোন ক া  সুরর্াি লপত্ না। আ  ধমবচচবা  লেরত্র ত্া া 
একািই অরর্ািয িরল বিরিবচত্ হত্। সরিবাপব  অমুসবলম ললখকরে  লেয়া িণবনা লথরক িুো র্ায় লর্, ইসলাম পূিব লপৌিবলক 
আ রি না ীরে রক মানুষ নয় ি ং িৃহপাবলত্ পশু বহরসরিই বিরিচনা ক া হত্। (ত্রি অবভজাত্ লশ্রণী  না ী া বেল এ  
িযবত্িম; র্ারে  সংখযা বেল বনত্ািই সামানয)  
. 
আ  এটাই হল ি. আজাে িবণবত্ না ী স্বাধীনত্া  আ ি। ি. আজারে  মত্ নাবিক া র্বে না ী অবধকা িবিত্ প্রাক-ইসলাবমক 
আ রি  পরে কলম ধর  ইসলাম প িত্বী আ রি  বির াবধত্া ক রত্ চান; লত্া আমারে  আ  একথা িুেরত্ আ  িাকী থারক 
না লর্, নাবিকরে  বচিাধা া কত্টা না ী বিরেষী!  
. 
ত্া া না ীরে রক কত্টা নীরচ নামারত্ চায়!  
ত্া া না ীরে রক কত্টা অবধকা  িবিত্ ক রত্ চায়! 
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি ..................) 
. 
#হুমায়ুন_আজাে – ২ 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81%E0%A6%A8_%E0%A6%86%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6?source=feed_text&story_id=288873498215704
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৯২ 

উপলবিঃ ধরমব  আিশ্যকত্া  
-জাকাব য়া মাসুে 
 

সকাল সারড় নয়টা। আকারশ্ প্রচণ্ড লমঘ জরমরে। লমঘমালা িরমই ঘনীভূত্ হরয় আসরে। হয়ত্ িৃবষ্ট নামরি। লমরঘ  কারলা 
োয়ায় েীবপ্তমান সূর্বটা লর্ন িরমই আড়াল হরয় র্ারচ্ছ। একটা সময় সূর্বটা লর্ন লকাথায় হাব রয় লিল। মুষলধার  িৃবষ্ট শুরু হল। 
.  
জানালা  োাঁক বেরয় উবক লমর  িৃবষ্ট  ব ম-বেম শ্ব্দটা উপরভাি ক বেলাম। লোটরিলা  কথা মরন পড়বেল। আবম ত্খন ক্লাশ্ 
োইরভ পবড়। আমারে  সু্করল  ইংর বজ বশ্বেকা ক্লারস একবেন বজজ্ঞাসা ক রলন,  
লেরল া, লত্াম া বক লকউ িলরত্ পা রি Cats and dogs অথব বক?  
. 
আম া সকরলই সমস্বর  িরল উঠলাম “বিড়াল এিং কুকু ”, মযাম।  
. 
আমারে  উি  শুরন মযারম  হাবস লর্ন আ  থামরেই না। মযারম  হাবস  কা ণটা অিশ্য ক্লাশ্ লসরভরন উঠা  প  িুরেবেলাম। 
লোটরিলা  কথা বচিা ক রত্ ক রত্ লকাথায় লর্ন হাব রয় বিরয়বেলাম। হঠাৎ কবলংরিরল  আওয়াজ। 
. 
মা িলল, লেখত্ লক এল? 
- র্াই মা। 
আবম ে জা খুলরত্ লিলাম। ে জা খুলরত্ই কারন লভরস আসল আসসালামুয়ালাইকুম। 
. 
- ওয়ালাইকুমুসসালাম। োব স, তু্ই? 
- তু্ই না  ারত্ লোন কর  আসরত্ িরলবেবল? 
- ত্াই িরল এত্ িৃবষ্টরত্? 
- আবম কথা বেরয়বেলাম েশ্টায় আসি। কথা লত্া  াখরত্ই হরি লোি। 
. 
োব স আমা  ক্লাশ্রমট। লসই োস্ট্ব ইয়া  লথরকই লেরলটা  সারথ আমা  পব চয়। মাোব  িড়রন , েসবা, মাথা  চুলগুরলা 
পাত্লা বকন্তু োবড় লিশ্ ঘন। োাঁত্গুরলা মুিা  মত্। োব রস  সিরথরক নজ কাড়া নিবশ্ষ্টয হল ত্া  হাবস। খুি সুন্দ  মুচবক 
হাসরত্ পার । কথা িলা  সময় ত্া  লঠারট  লকাণায় সি সময় এক েলক হাবস ললরি থারক। অরনক সুন্দ  কর  গুবেরয় কথা 
িলরত্ পার । পা রি না লকন? ও জারন প্রচু । একারিবমক পড়শুনা  লথরক অনযানয িই-ই লিবশ্ পরড়। সময় লপরলই িই বনরয় 
পরড় থারক। একটানা অরনকেণ পড়রত্ পার । িই পড়া  প্রবত্ ও  মাত্রাবত্ব ি আগ্রহ লেরখ আম া প্রায়ই ঠাট্টা কর  িলাম, 
োব স লত্ারক আম া িই এ  সারথ বিরয় বেরয় লেি। ও িই এত্টাই দ্রুত্ পড়রত্ পা ত্ লর্, আমারে  একপাত্া লশ্ষ না হরত্ 
হরত্ই ও েুই পাত্া পরড় লেলরত্ পা ত্।  
. 
প্রচণ্ড ত্াক্বওয়ািান লেরল। নামাজ, ল াজা, বর্বক , িযবিিত্ আমরল  িযাপার  খুিই সরচত্ন। আ  সমরয়  প্রবত্ ত্া  
সরচত্নত্া  মাত্রাটা আমারে  সকরল  লথরক লিবশ্। ত্াই এই তু্মুল িৃবষ্টরত্ বভরজও লস টাইমবল চরল এরসরে। 
. 
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আবম িললাম, আয় লভত্র  আয়। 
- চল। 
. 
োব সরক িসা  ঘর  িসরত্ বেরয় আবম লভত্  লথরক িামো এরন িললাম,  
এই লন লভজা শ্ ী টা মুরে লন, নয়ত্ ঠাণ্ডা লািরি। 
. 
োব স শ্ ী  মুেরত্ মুেরত্ িলল, বক লর্ন িলবি িরলবেবল? 
- এত্ ত্াড়া বকরস ? 
-  াহারত্  সারথ লেখা ক রত্ লর্রত্ হরি। আ  ১১ টায় র্াি িরল কথা বেরয়বেলাম। ত্াই আ  বক। 
. 
োব স কথা বেরয় কথা  ারখ বন এমন উোহ ণ লনই। ও  মুরখ প্রায়ই শুনত্াম কথা বেরয় কথা না  াখা হল মুনাবেকরে  
লেণ। অিত্যা চরল র্ারি বিধায় আবম আসল িযপা টা ওরক জানালাম। 
. 
আমা  েুপাত্ ভাই আবসে। প্রাইরভট ভাবসববট লথরক বি.বি.এ ক রে। বকেুবেন আরিও লর্ লেরলটা নামারর্ অিরহলা ক ত্ না, 
আজ লস সংশ্য়িােীরে  কাত্ার  নাম বলখারত্ িরসরে। লকান এক নাবিক ললখরক  পাল্লায় পর রে। ধমব িযাপা টা ত্া  কারে 
নাবক আবেম িরল মরন হয়। ত্া  িিিয হল বিশ্বায়রন  এই রু্রি ধরমব  লকান প্ররয়াজনীয়ত্া লনই। লর্ মানুষ  রকট িানারচ্ছ, 
কৃবিম উপগ্রহ িানারচ্ছ, সুপা  কবম্পউটা  িানারচ্ছ লস মানুষ ত্া  জীিনবিধানও বনরজই বনধবা ণ কর  বনরত্ পার । ত্াই সারড় 
লচৌেশ্ত্ িে  পূরিবকা  বিধান অনুস ণ ক া  লকান লর্ৌবিকত্া ত্া  কারে লনই। আবম আবসরে  বিষয়টা োব রস  কারে 
খুরল িললাম। 
. 
োব স িলল, ও আরে িাসায়? 
- হুম। কালরকই এরসরে। 
- ও  সারথ কথা িলা র্ারি? 
- লস জরনযই লত্া লত্াাঁরক লিরকবে। আচ্ছা আবম িাকবে। 
. 
আবসে! আ--বসে! এই আবসে! এইবেরক আয়। 
. 
লভত্  লথরক আবসে এল। ত্ত্েরণ চাও চরল এরসরে। চারয়  কারপ চুমুক বেরয় োব স িলল, 
- ভারলা আে আবসে? 
- বি ভাল। 
- লত্ামা  পড়াশুনা লকমন চলরে? 
- ভাল। 
- িই পড়রত্ লকমন লারি? 
- ভাল। 
- হুমায়ুন আজারে  িই পরড়ে, 'আমা  অবিশ্বাস'? 
- হুম। 
- লত্ামা  সংশ্য় এই িই লথরকই উদ্ভি হরয়রে, ত্াই না? 
- আপবন বক কর  জানরলন? 
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. 
োব স উি  বেল না। কা ণ িইটা লস আবসরে  অরনক আরিই পরড়রে। লস পাটা প্রশ্ন ক ল। 
. 
- আচ্ছা তু্বম মাও লসতু্ং এ  নাম শুরনে? 
- হযাাঁ শুরনবে। 
. 
আবম িুেরত্ পা বেলাম না লর্ আরলাচনা  মরধয হঠাৎ মাও লসতু্ং আসল লকন? চুপ থাকা োড়া লকান উপায় লনই লেরখ নী ি 
লশ্রাত্া  মত্ োব স ও আবসরে  করথাপকথন শুনবেলাম। 
. 
োব স আবসেরক লেয কর  িলল, তু্বম বক জান মাও লসতু্ং এ  কা রণ িণচীরন কত্জন বন ীহ ললারক  প্রাণহাবন হরয়বেল? 
- না। 
- ত্া  প্রত্যে বনরেবরশ্ ৬- ১০ বমবলয়ন ললাকরক হত্যা ক া হয়। 
আবম লত্া অিাক, প্রায় ১০ বমবলয়ন ললাক! এই লিটা লত্া িনী ইস াইরল  বসব য়াল বকলার   লথরকও লিবশ্ খা াপ। আবসে 
চুপ, োব স লকিল মুচবক হাসল। 
. 
এ প  োব স আবসেরক লেয কর  িলল, িলরত্ পা রি লজারসে ষ্টযাবলরন  বনরেবরশ্ বক পব মাণ বন ীহ মানুষরক হত্যা ক া 
হরয়বেল? 
আবসে না সূচক মাথা নাড়ল। 
. 
- ষ্টযাবলন বেরলন সমজত্াবযক পৃবথিী  এক কুখযাত্ লনত্া বর্বন ত্া  প্রজারে   রি বনরজ  হাত্রক  বিত্ কর বেরলন। ত্া  
শ্াসনামরল প্রায় ২০ বমবলয়ন ললাকরক হত্যা ক া হয় র্া  মরধয শুধুমাত্র করকশ্াস অিরলই মৃরত্  সংখযা বেরলা ১০০০০০০ 
জন। 
. 
আবম অিাক হরয় িললাম, িাপর  এই লিটা লত্া সযাসীরে  িাপ নয়, োো। িলরত্ই হাবস  রুল পরড় লিল। 
. 
- আবসে তু্বম বক জান সমাজত্যীরে  কা রণ বিরশ্ব বক পব মাণ ললাক বনহত্ হরয়বেল? 
- অরনক। 
- অরনক নয় এেযাে সংখযাটা িল। 
- মরন লনই। 
- The Black Book of Communism এ  লেয়া ত্থযানুসার  বিরশ্ব প্রায় ১০০ বমবলয়ন ললাক বনহত্ হয় এরে  কা রণ। 
আচ্ছা আবসে িল লত্া এরে  এই কাজগুরলা বঠক না ভুল? 
- অিশ্যই ভুল। 
- বকভারি িুেরল? 
- বনরজ  বিরিক বেরয়। 
- ত্ারে  বিরিক অনুসার  এই কাজগুরলা বঠক বেল না ভুল? 
- বঠক। 
- আবসে, তু্বম লত্া অিশ্যই জান আমারে  লেরশ্ বমবন স্কাটব পর  লি  হওয়াটা বক? 
- অসভযত্া। 
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- পবিমা লেশ্গুরলারত্? 
- স্বাভাবিক। 
- শুধু স্বাভাবিকই নয় ি ং ত্ারে  লেরশ্ র্বে লকউ বিবকবন পর ও  ািায় লি  হয় ত্াহরলও লসটা ত্ারে  েৃবষ্টরত্ লোরষ  বকেুই 
নয়। আিা  তু্বম র্বে েবেণ োরে  সমুদ্র নসকরত্ র্াও, লেখরত্ পারি লসখারন সকল িয়রস  অসংখয না ী শ্ ীর   ঊধ্ববভাি 
সমূ্পণব উলঙ্গ কর  টপরলস হরয় ল ৌদ্রোন ক রে। আর কটু এবিরয় আরমব কা  পবিম উপকূরল র্াও, লসখারন নসকরত্ অসংখয 
নুযবিস্ট্রে  সমূ্পণব উলঙ্গ হরয় ল ৌদ্রোন ক রত্ লেখরি। ত্াহরল এখন িল লত্া লকান সংসৃ্কবত্টা আমারে  জনয আেশ্ব িরল 
বিরিবচত্ হরি? 
. 
আবসে চুপ। বকেু িলরে না। 
. 
- আচ্ছা আবসে িল লত্া আমারে  লেশ্ ও পবিম পাবকিারন  মরধয ১৯৭১ সারল সংিবঠত্ রু্দ্ধরক তু্বম বকভারি লেখ? 
- এটা মুবিরু্দ্ধ। এটা বেল পবিম পাবকিারন  সারথ আমারে  লেরশ্  স্বাধীনত্া  লড়াই। 
- হযা, অিশ্যই। অিশ্যই এটা মুবিরু্দ্ধ। বকন্তু পবিম পাবকিারন  কারে এই রু্দ্ধটা বক বেল? 
. 
আবসে বকেু িলল না, ত্া  মারন উি টা ত্া  জানা। 
. 
- ত্াহরল িলরত্া আবসে, তু্বম জীিরন  প্ররত্যকবট লেরত্র লকান মানেণ্ড বেরয় মানুরষ  কমবগুরলারক বিচা  ক রি? 
- বিরিক।  
- তু্বম র্বে লকিল বিরিক িুবদ্ধ  উপর ই বনভব  কর  সি কমবগুরলারক র্াচাই ক রত্ র্াও ত্াহরল অিশ্যই লসটা ভুল হরি। 
- লকন ভুল হরি? 
- কা ণ লত্ামা  বিরিক লর্টারক বঠক মরন ক রে, লসটা অরনয  কারে বঠক মরন নাও হরত্ পার । আিা  অরনয  বিরিরক  
কারে লর্টা বঠক মরন হরচ্ছ লসটা লত্ামা  কারে বঠক নাও মরন হরত্ পার । বক পার  না? 
. 
আবসে হযাাঁ সূচক মাথা নাড়ল। 
. 
- লত্ামা  লচারখ বমবন স্কাটব বকংিা বিবকবন পরড়  ািায় লি  হওয়াটা অনযায় বকন্তু জাপানীরে  লচারখ ত্া স্বাভাবিক। লত্ামা  
লচারখ নি হরয় সমুদ্রবসকরত্ োন ক াটা অনযায় বকন্তু পবিমারে  লচারখ ত্া স্বাভাবিক। লত্ামা  কারে মাও লসতু্ং বকংিা 
লজারসে ষ্টযাবলরন  কমবকাণ্ডগুরলা সযাসিাে মরন হরলও ত্ারে  লচারখ ও ত্ারে  একবনষ্ঠ অনুসা ীরে  লচারখ ত্া স্বাভাবিক। 
লত্ামা  েৃবষ্টরত্ ১৯৭১ সারল  রু্দ্ধটা মহান স্বাধীনত্া  রু্দ্ধ হরলও, পবিম পাবকিারন  েৃবষ্টরত্ ত্া সযাসিাে। লত্ামা  কারে 
সমকাবমত্া অস্বাভাবিক িযাপা  হরলও হুমায়ুন আজাে বকংিা অবভবজৎ  ায়রে  কারে ত্া স্বাভাবিক। ত্াহরল আমারে রক 
অিশ্যই একটা বকেুরক ষ্টযান্ডািব ধ রত্ হরি, র্া  সারথ তু্লনা কর  আম া আমারে  সকল কমবরক বিরিচনা কর  লেখি লর্ 
লকানটা বঠক আ  লকানটা ভুল। আ  এই ষ্টযান্ডািব র্বে মানুষ বঠক ক রত্ র্ায় ত্াহরল বিপবি ঘটরি।  
. 
- লকন? 
- কা ণ এক লেরশ্  ষ্টযান্ডািব আর ক লেরশ্ চলরি না। এক সমারজ  ষ্টযান্ডািব আর ক সমারজ চলরি না। এক শ্ত্াব্দী  ষ্টযান্ডািব 
আর ক শ্ত্াব্দীরত্ চলরি না। তু্বম লর্মন পবিমারে  ষ্টযান্ডািব মানরি না, ত্া াও লত্ামারে টা মানরি না। তু্বম লর্মন গ্রীকরে  
ষ্টযান্ডািব মানরি না ত্া াও লত্ামা টা মানরি না। তু্বম লর্মন নিিােীরে  ষ্টযান্ডািব েরলা ক রি না, ত্া াও লত্ামা টা েরলা ক রি 
না। তু্বম লর্মন অবভবজৎ  ারয়  মত্ সমাকামীরে  ষ্টযান্ডািব েরলা ক রত্ আনইবজ বেল ক রি, ত্া াও লত্ামা টা েরলা ক রত্ 
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আনইবজ বেল ক রি। আ  মানুরষ  নত্ব  ষ্টযান্ডািব পব িত্বনশ্ীল। ত্াহরল িল লকান বজবনসটা বঠক আ  লকানটা ভুল আম া ত্া 
বকভারি বনণবয় ক ি? 
. 
আবসে এিা  এরকিার  চুপ। মাথা নীরচ  বেরক কর  আরে। 
. 
- একটা সময় প্রাচীন গ্রীক বেল সভযত্া   াজধানী, এ প  ল ামান সভযত্া। বকন্তু কারল  আিত্বরন ত্ারে  সমারজ প্রচবলত্ 
ষ্টযান্ডািব িত্বমান বিরশ্ব অচল । শুধু অচল নয় হাবস  পাত্রও িরট। ত্াই ষ্টযান্ডািব বর্বন বঠক ক রত্ পার ন বত্বন হরলন আমারে  
স্রষ্টা। লসই স্রষ্টাই আমারে  ষ্টযান্ডািব বহরসরি পাবঠরয়রেন ধমব। ধরমব  বিবধবিধান বঠক ক া  জনয বত্বন পাবঠরয়রেন ওহী। আ  
ওহীরক িািিায়ন ক া  জনয পাবঠরয়রেন নিী ও  াসূলরে । স্রষ্টা লপ্রব ত্ ওহীরক র্বে আম া সকল করমব  ষ্টযান্ডািব বহরসরি 
বিরিচনা কব  ত্াহরল আ  লকান সমসযাই থারক না। মানুষ আমা  বকংিা লত্ামা  বিরিক প্রসূত্ ষ্টযান্ডািব মানরত্ িাধয না হরলও 
স্রষ্টা প্রণীত্ ষ্টযান্ডািব মানরত্ বঠকই িাধয, লকননা স্রষ্টা ত্ারক সৃবষ্ট কর রে। আ  মহান স্রষ্টা কতৃ্বক প্রণীত্ লসই ষ্টযান্ডািব এ  নাম 
হল আল লকা আন, র্ারক আম া মুসবলম া সকল করমব  ষ্টযান্ডািব বহরসরি বিরিচনা কব । 
.  
োব রস  কথা লশ্ষ হরত্ই আবসে মাথা বনচু কর  আমারে  সামরন লথরক চরল লিল। আবম ওরক আটকারত্ র্াি এই মূহুরত্ব 
োব স আমারক মাথা লনরড় বনরষধ ক ল। 
. 
োব রস  র্ািা  সময় হরয় এল। আবম ওরক বিোয় বেবচ্ছলাম, এমন সময় লভত্  লথরক হঠাৎ আবসে এরস ওরক জবড়রয় 
ধ ল। আবসরে  লচাখ বেরয় পাবন িবড়রয় পড়রে। োব সরক অরনক শ্ি কর  ধর  িলল, সব  ভাইয়া অরনক িড় ভুল হরয় 
লিরে। 
. 
োব স আবসরে  বেরক ত্াবকরয় িলল,  
- সত্য এমবন ভাইয়া। সত্য আমারে  সকলরক আকষবণ কর । আমারে  অি রক েুাঁরয় র্ায়। লকননা স্রষ্টা আমারে রক সত্যরক 
লমরন লনয়া  লর্ািযত্া বেরয়ই েুবনয়ারত্ পাবঠরয়রেন। আ  তু্বম লসই সরত্য  বেরকই বের  এরসে। আলহামেুবলল্লহ, আল্লাহ 
লত্ামা  সহায় লহান। 
. 
এমন আরিিঘন মুহূত্বটা লেখি কল্পনাও কব  বন। লচারখ  পাবন আটকারত্ পা লাম না। মরন মরন িললাম, োব স তু্ই পাব সও 
িরট। 
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৯৩ 
প্রাণ  হরসয  অরিষণ  
-লমাহাম্মাে মবশ্উ   হমান 
 

বিসবমল্লাবহ   হমাবন   হীম 
. 
" ো অব বজন অে লাইে " ... 
অথবাৎ,জীিরন  উৎপবি ... 
. 
সিবকারলই,সিবরু্রিই র্া মানিজাবত্রক ভাবিরয়রে। 
" আমা  সৃবষ্ট কীভারি হরলা? " ,বকংিা " এই মহাবিরশ্ব প্রারণ  উৎপবি-ই িা কীভারি হরলা? " ইত্যাবে আ ও অরনক শ্াখা-
প্রশ্াখা বনরয় বিিৃত্ এই বিষয়বট বনরয় িযাপক িরিষণা হরয়রে,হরচ্ছ,আ  ভবিষযরত্ও হরি। 
. 
র্রথষ্ট লচষ্টা ক া হরয়রে,এই বিশ্াল বিশ্বজিরত্  েুদ্র এক বিনু্দ  সমান গ্ররহ,সিবপ্রথম কীভারি প্রারণ  স্পন্দন লেখা লিল -ত্া  
উি  বেরত্। 
বকন্তু র্ত্গুরলা উি ই,র্ত্ধ রণ  উপারয়ই লেওয়া  আপ্রাণ লচষ্টা ক া হরয়রে/হরচ্ছ না লকন;লকাথাও না লকাথাও,লকান না লকান 
ধ রণ  লিাাঁজাবমল িা অসঙ্গবত্  ইবঙ্গত্ উাঁবক বেরয় থাকরত্ লেখা র্ায়,ত্া লস র্ত্ই েুদ্র লহাক না লকন। 
. 
. 
লর্ বজবনরস  উৎপবি খুাঁজরত্ এত্ হাঙ্গামা,অথবাৎ "জীিন" িা " প্রাণ";ত্া  ত্থাকবথত্ "উৎপবি"-  িযাখযা লেওয়া  লচষ্টা কর , 
এমন লিশ্ করয়কবট মত্িাে িা আ ও লস্পবসবেকযাবল িলরল," সারজশ্ন " আরে। লসগুরলা  বনরজরে  মরধযও আিা  লেখা 
র্ায় পা স্পাব ক বির াবধত্া িা হাত্াহাবত্ ললরিই থারক,লর্ িযাপার  বকেু পর  আরলাচনা  লচষ্টা হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
ত্রি সিগুরলা লেরত্রই ঘুব রয়-রপাঁবচরয়,িারয়-মাথায় হাত্ িুবলরয় অথবাৎ র্ত্ করম সম্ভি,সি কমভারি একটা বজবনসই িলা  িা 
ইবন্ডরকট ক া  লচষ্টা ক া হয় লর্- " LIFE arose from LIFELESS compounds "। 
অথবাৎ " জীিন "-এ  উৎপবি হরয়রে " জীিনহীন " পোথব িা লর্ৌি লথরক। 
. 
লত্া জীিরন  উৎপবি সম্পরকব,অথবাৎ এই ধব ত্রীরত্ জীিরন  িা প্রারণ  শুরু কীভারি হরলা ত্া  িযাখযা প্রোরন  লচষ্টায়  ত্ 
লর্সকল "সারজশ্রন " কথা িলা হবচ্ছরলা,ত্া  মরধয উরল্লখরর্ািয বকেু "সারজস্ট্" ক া িযাখযা এখারন উরল্লখ ক া হরলা। 
. 
. 
িলা হরয় থারক,লর্ শুরু  বেরক  পৃবথিী  অযাটরমাবফয়া  "সম্ভিত্" / "হয়রত্ািা" েুদ্র,বসম্পল কম্পাউন্ড লর্মন 
পাবন,নাইরিারজন,কািবন িাই-অোইি এিং সামানয পব মারণ বমরথন ও অযারমাবনয়া ধা ণ ক রত্া। 
১৯২০ সারল,অযারলেযান্ডা  ওপাব ন ও লজ.বি.এস হযালরিন পৃথকভারি "সারজস্ট্" কর ন লর্,সূরর্ব  আলিাভারয়ারলট ল বিরয়শ্ন 
বকংিা লাইটবনং বিসচারজব  (িেবিেুযৎে ণ) কা রণ প্রাচীন পৃবথিী  অযাটরমাবফয়ার   অনুগুরলা লথরক বসম্পল অিবাবনক 
(কািবন-কনরটইবনং) লর্ৌি িবঠত্ হরয়রে। 
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. 
স্ট্যানবল বমলা  ও হযার াে উর  নারম  েুই িযবি অরনকটা লসই একই ধ রণ  একটা এেরপব রমন্ট কর ন ১৯৫২ সারল এিং 
পািবলশ্ কর ন ত্া  পর   িে  অথবাৎ ১৯৫৩ সারল,লর্খারন ত্া া পাবন,বমরথন,অযারমাবনয়া ও হাইরড্রারজরন  একবট বমেচা রক 
একবট ইরলকবিক বিসচারজব প্রায় একসপ্তাহ  ারখন। 
েলােরল ত্া া লসখারন বকেু অযাবমরনা এবসিসহ আ ও বকেু পাবন-দ্রিণীয় অিবাবনক কম্পাউন্ড লেরখন। 
. 
বকন্তু লুপরহাল িা োাঁক-রোাঁক  লথরকই র্ায়। 
সিরচরয় িড় লুপরহাল হরলা,এ  সিটাই একটা "সারজশ্ন" িা "প্রিাি",অথিা "ধা ণা"। 
. 
কা ণ প্রথমত্,প্রাইরমাবিবয়াল িা আবে পৃবথিী  লর্ অযাটরমাবফয়ার   বিবভন্ন অণু  কথা  িযাপার  লর্ ধা ণাবট ক া হরয়রে,ত্া 
এরক লত্া একবট ধা ণা; 
. 
ত্া  ওপর  ত্খন লসই পব রিরশ্ লকান অণু  পব মাণ কত্টুকুই িা বেরলা,আ  স্ট্যানবল বমলা  ও হযার াে উর -এ  
এেরপব রমরন্ট লর্ বঠক লসই পব মারণ  িা অনুপারত্ ই কম্পাউন্ড লনওয়া হরয়বেল বকনা -ত্া  লকান উরল্লখই লনই। 
. 
বেত্ীয়ত্,ত্া া অিবাবনক কম্পাউন্ড িঠন হিা  লকিল একটা পদ্ধবত্ ই কথা মাথায় ল রখ এেরপব রমন্টবট কর বেরলন,ত্াই িরল 
লর্ শুধুমাত্র লসই পদ্ধবত্রত্ই ত্া হরয়বেরলা-ত্া ১০০ ভাি বনিয়ত্া  সারথ কখরনাই িলা র্ারি না;কা ণ ত্া "সারয়ে"-এ  
লকামরড়  লজা ,অথবাৎ "পর্বরিেণ" ক া কখরনাই সম্ভি নয়। 
. 
আ  িািরি লখয়াল ক রল লেখা র্ারি,প্রকৃত্ সায়বন্টস্ট্ া ত্া িরলনও না;লকিলমাত্র িঙ্গরেশ্ীয় আটবস,কমাসব,কলা-সাবহরত্য  
বিজ্ঞানী া োড়া। 
. 
লর্মন একটা উোহ রণ িযাপা টা বক্লয়া  ক া র্াক। 
ধা ণা ক া হয়,উবদ্ভেরে  আরি সায়ারনািযাকরটব য়া াই ২.৩ বিবলয়ন িে  আরি  আরশ্পারশ্ "রগ্রট অবেবজরনশ্ন ইরভন্ট" 
ঘটারনা  জনয,িা এরকিার  প্রাবেকযাবল ০% লথরক পব রিরশ্ অবেরজরন  পব মাণ িাড়ারনা  জনয োয়ী। 
. 
অথবাৎ অবধকাংশ্ সারয়বন্টস্ট্ াই ভারিন লর্ আবে িা প্রাচীন পৃবথিী  অযাটরমাবফয়া  ব বিউবসং িা অবেরজনবিহীন 
বেল;সায়ারনািযাকরটব য়া াই প্রথরম অবেরজন িাবড়রয় প্রায় ১০%-এ  কাোকাবে এরনবেরলা,লসখান লথরক প িত্বীরত্ উবদ্ভেরে  
উৎপবি হরয় ত্া া সারলাকসংরেষণ কর  িত্বমান পব রিরশ্ অথবাৎ প্রায় ২১%-এ বনরয় আরস। 
. 
বকন্তু ২০১১ সারল  এক আবটবরকরল প্রকাশ্ পায় লর্,লহবিয়ান ইওন (র্া শুরু হরয়বেরলা প্রায় ৪.৬ বিবলয়ন িে  পূরিব পৃবথিী 
শুরু  সারথ,এিং লশ্ষ হরয়বেরলা ৪ বিবলয়ন িে  আরি)-এ  অযাটরমাবফয়াব ক অবেরজন ললরভল িত্বমান সমরয়  মত্ একই 
বেল। 
ত্াহরল উপায়? 
. 
"লকমরন কী?" 
"how what?" 
. 
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লত্া এখন র্বে বভন্ন লকউ উরঠ োাঁবড়রয় িরল লর্- 
" না,আবম লযারিার টব রত্ পাবন  মরধয ইরলরক্ট্রালাইবসস িা বিেুযৎ চালনা কর  লেরখবে/লপরয়বে লর্,হাইরড্রারজন লথরক 
অবেরজনরক মুি কর  পাওয়া র্ায়; 
আবে পৃবথিী  অযাটরমাবফয়া  লত্া প্রচু   াে বেল,িেবিেুযৎ লত্া লসরেরত্র লকান িযাপা ই না,কারজই ত্খনকা  সমরয় পাবনরত্ 
বিেুযৎে রণ  মাধযরমই অবেরজন মুি হরয় জমা হরয়রে... " 
-ত্া হরল লসটারক কলাভিরন  বিজ্ঞানী া "সারয়বন্টবেকযাবল" নাল অযান্ড ভরয়ি িলরিন লকান রু্বিরত্? 
. 
লসটা লর্ বঠক এইভারিই হরয়রে,ত্া  পর্বরিেরণ  অভারি  রু্বিরত্? 
স্ববির াধীত্ায় ভ  বেরয় আ  কেু  র্ারিন লেরশ্  বিজ্ঞারন  বঠকাোর  া? 
. 
এসরি  জ্ঞান থাকা  কা রণই হয়রত্া বকেু বিজ্ঞানী া লি বসরক  মরত্া বমলা -উর   "অযাসাম্পশ্ন" িা "ধা ণা"-বট,মূলত্ িযাস 
বমশ্ররণ  প্রা বম্ভক উপাোন বহরসরি িযিহা  হওয়া  িযাপা বটরক চযারলি কর  িসরলন। 
র্া একবট সবঠক "কারজ  মত্ কাজ" বেল,র্া  কা ণ বহরসরি িলা র্ায় অবত্ সাম্প্রবত্ককারল পাওয়া বকেু িযাপা  লর্গুরলা 
"সারজস্ট্" কর  লর্ পৃবথিী  আবেম িা লমৌবলক,বকংিা প্রাথবমক অযাটরমাবফয়া  হয়রত্ািা বমলা -উর   প ীোয় িযিহৃত্ 
িযাসসমূহ লথরক বভন্ন  করম  বমশ্ররণ  বেল। 
. 
িা আর কটা িযাপা  কম কথায় িলরত্ লিরল, 
. 
একই ধ রণ  সকল প িত্বী প ীোয় িা লযারি প্রাপ্ত বমশ্রণ লেখা র্ায় লর্ ল বসবমক ধ রণ ,অথবাৎ একই লর্ৌরি  িানহাবত্ ও 
িামহাবত্ রূপ একই সারথ নত্ ী হয় এিং অিস্থান কর ;অথচ প্রকৃবত্রত্ িা িারয়ালবজকযাল বসরস্ট্রম প্রাপ্ত প্রায় সকল লর্ৌিই 
একবট বনবেবষ্ট ধ রন ,হয় িানহাবত্ (রর্মন কারিবাহাইরড্রট) অথিা িামহাবত্ (রর্মন অযাবমরনা এবসি ত্থা লপ্রাবটন)। 
. 
বকংিা িলা র্ায় ২০০৮ সারল বমলা  ও উর   প্রািন োত্র লজেব  িাো  বমলা -উর   মত্ একই ধ রন  প ীোয় লখয়াল 
ক া,লর্ িত্বমারন প্রচবলত্ আবে পৃবথিী  লর্সকল মরিল পাওয়া র্ায়,লস পব রিরশ্ কািবন িাই-অোইি আ  নাইরিারজন বমরল 
নাইিাইটসমূহ নত্ ী কর ,র্া অযাবমরনা এবসিসমূহ র্ত্ দ্রুত্ িবঠত্ হয় বঠক ত্ত্টাই দ্রুত্ত্া  সারথ লসগুরলারক ধ্বংস কর  
লেরল। 
. 
প িত্বীরত্ র্খন িাো বমলা -উর  টাইরপ  প ীো আয় ন ও কারিবারনট বমনার লস িা খবনজ বেরয় পুন ায় কর ন,ত্খন 
লসখারন অযাবমরনা এবসরি সমৃদ্ধ হরত্ লেরখন। 
. 
এই খবনরজ  িযাপা টা লখয়ারল  াখা  অনুর াধ  ইরলা। 
. 
. 
লত্া লসই চযারলি লর্সকল বিজ্ঞানী া কর বেরলন,ত্া া আিা  "সারজস্ট্" ক রলন লর্,প্রথম িারয়ালবজকযাল মবলবকউলস িা 
অণুসমূহ বকবিৎ বভন্নভারি িবঠত্ হরয়রে;অন্ধকার  এিং পাবন  বনরচ। 
সমুদ্র ত্লরেরশ্  হাইরড্রাথামবাল লভন্ট (রকান গ্ররহ  সা রেরস বিেযমান একধ রণ  োটল,র্া  মাধযরম বজওথামবাবল উিপ্ত পাবন 
লি  হরয় আরস;এগুরলা সাধা ণত্ সবিয় আরিয়বিব   স্থারন,লর্সি স্থারন লটকরটাবনক লপ্লটগুরলা সর  র্ারচ্ছ,সমুদ্র লিবসনসমূহ 
এিং হটস্পরট  কারে পাওয়া র্ায়) ,র্া প্রায় ৪০০°লসলবসয়াস ত্াপমাত্রায় ধাত্ি সালোইরি  সবলউশ্ন িা দ্রিণ বনঃসৃত্ কর  -
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"হয়রত্ািা" সমুরদ্র  জরল বিেযমান বসম্পল কম্পাউন্ড লথরক অযাবমরনা এবসি এিং অনযনয েুদ্র অিবাবনক অণু িঠরন  উপরু্ি 
অিস্থা লপ্রাভাইি কর রে। 
. 
আিা ও লসই "বে  লপহরল লস"। 
ঘুর বের  লসই "রপ্রািািবল" / "রমিী" / "হয়রত্ািা" ইত্যাবে  িাাঁধোড়া প্রিাহ। 
. 
আচ্ছা,এখন একটা কথা িলা র্ায়। 
লর্ এইরর্ লর্ উরল্লবখত্ "হাইরড্রাথামবাল লভন্ট",এবট লত্া এখরনা অিবধ পৃবথিীরত্ বিেযমান আরে। 
ত্াহরল এখরনা লকন লসই েম ো স্ক্রযাচ িা এরকিার  প্রথম লথরক "জীিরন  উৎপবি" হরত্ লেখা র্ায় না? 
. 
পৃবথিী  কথা নাহয় িােই লেওয়া হরলা। 
বকন্তু এও লত্া "বিবলভ" ক া হয় লর্ Saturn িা শ্বন  চাাঁে Enceladus এিং Jupiter িা িৃহস্পবত্  চাাঁে Europa -লত্ও 
হাইরড্রাথামবাল লভন্ট  রয়রে,এমনবক Mars িা মঙ্গরলও একসময় এনরশ্ন্ট িা প্রাচীন হাইরড্রাথামবাল লভন্ট বেল িরল " 
লস্পবকউরলট " িা " কল্পনা " ক া হয়। 
এখন র্বে শ্বন  চাাঁেরক ত্া  িয়স বনরয় চলমান কথা কাটাকাবট  কা রণ,আ  ত্া  সারথ "িাই ওয়ান,লিট ওয়ান েী" পযারকরজ 
মঙ্গরল  কথাও িাে লেওয়া হয়, 
. 
ত্িুও লত্া িৃহস্পবত্  চাাঁেখানা লিচা া অলানিেরন উাঁবক বেরয় থারক,লর্ বসবনয়  বসবটরজরন  িয়স প্রায় ৪.৫ বিবলয়ন িে । 
. 
পৃবথিী  িুরক জীিরন  সিচাইরত্ পুর ারনা লর্ েবসল প্রমাণ পাওয়া র্ায়,ত্া হরলা প্রায় ৩.৫ বিবলয়ন িে  আরি ;লর্খারন 
পৃবথিী  িয়স ধা ণা ক া হয় প্রায় ৪.৬ বিবলয়ন িে । 
. 
আিা  সারয়বন্টস্ট্ া ব রসন্টবল এও "ধা ণা" ক রত্রেন লর্ ৪.১ বিবলয়ন িে  আরিই "হয়রত্া" প্রাণ অবিত্বশ্ীল হরত্ 
পা রত্া,র্খন পৃবথিী  িয়স খুিই কম বেল। 
. 
অথবাৎ লসাজা কথায়,পৃবথিীরত্ জীিরন  সূচনা "সম্ভিত্" ৩.৮ ও ৪.১ বিবলয়ন িের   মাোমাবে সমরয় হরয়রে। 
. 
ত্াহরল ধা ণা,প্রমাণ র্া-ই ধর  আিারনা লহাক না লকন,জীিন র্বে লসই হাইরড্রাথামবাল লভরন্ট  সাহারর্যই বিকবশ্ত্ হত্; 
. 
ত্াহরল বক মরন হয় না,লর্ প্রায় পৃবথিী ই সমিয়সী এিং হাইরড্রাথামবাল লভন্ট-সম্পন্ন হওয়া িৃহস্পবত্  চাাঁে Europa -লত্ও 
এত্বেরন জীিরন  উৎপবি িা বিকাশ্ লর্টাই িলা লহাক না লকন,লসই একই সমরয়  িযিধারন ইবত্মরধযই ত্া হরয় লর্ত্? 
. 
আ  হরয় উন্নত্ ও িুবদ্ধমান লকান জীি/প্রাণী এত্বেরন লসখান লথরক "িবজরয়" এরস আমারে  পব বচত্ বিশ্বজিরত্ ভাি িসারত্ 
বভড় জমারত্া? 
. 
র্াই লহাক,কলাসাবহরত্য  িযাকগ্রাউরন্ড  "বিজ্ঞানী"-রে  উি  আশ্া না কর  এবিরয় র্াওয়া র্াক। 
. 
এ প  লর্মন আিা  আরে ঘনীভিরন  িযাপা -সযাপা । 
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অথবাৎ বসম্পল মরনামা  অণু লথরক কমরপ্লে িা জবটল পবলমা  অণু  উৎপবি হিা  কাবহনী। 
. 
লত্া লসরেরত্র কনরিনরসশ্ন িা ঘনীভিন প্রবিয়া থাকরি,র্া  মাধযরম উপর   কার্বকলাপ সংঘবটত্ হরি;অথবাৎ বসম্পল অণু রু্ি 
হরয় কমরপ্লে অণু নত্ ী হরি। 
. 
আিা  হাইরড্রালাইবসস িা পাবনরর্াজন প্রবিয়াও থাকরি,র্া  মাধযরম সমূ্পণব ত্া  বিপ ীত্ হরি;অথবাৎ জবটল অণু লভরঙ বিরয় 
সাধা ণ অণুরত্ বের  র্ারি। 
লত্া উপায়? 
. 
ঘনীভিরন  লচরয় র্বে পাবনরর্াজন লিবশ্ হয়,অথবাৎ িড়া  লচরয় র্বে ভাঙরন  হা  লিবশ্ হয় -ত্াহরলই লত্া লকল্লা েরত্! 
. 
কা ণ ত্াহরল লকারষ  উপাোন িঠন হরয় ওঠা  আরিই ত্া লভরঙ র্ারি,েলােল জীরি  অবিত্ব : error 404,not found । 
. 
কারজই র্খন বনরজরে  অবিত্ব বনরয়ই টানাটাবন পরড় লিল,ত্খন িলা হরলা লর্ ত্াহরল পাবনরর্াজরন  লচরয় ঘনীভিরন ,অথবাৎ 
ভাঙা  লচরয় িড়া  হা  লিবশ্ হরত্ হরি। 
. 
বকন্তু শুধু মুরখ  কথায় লত্া আ  পাবন ি ম হয় না;প্রশ্ন আরস পাবনরর্াজরন  লচরয় লর্ ঘনীভিন লিবশ্ হরি,ত্া কীভারি হরি? 
লকান রু্বিরত্ হরি,আ  লকনই িা পাবনরর্াজন কম হরয় ঘনীভিন লিবশ্ হরি;লর্খারন "জীিরন  উৎপবি"-  একটা উরল্লখরর্ািয 
"সারজশ্ন"-ই িরল লর্ জীিন শুরু হরয়বেরলা আন্ডা  ওয়াটা ,িা পাবন  বনরচ? 
. 
এ  জিারি এখন িলা হরলা, 
ত্াহরল "হয়রত্ািা" লক্ল বমনার লস,িা কাো  খবনজসমূহ লসসমি বিবিয়া  প্রভািক বহরসরি কাজ কর রে,এিং বিবিয়া  
উৎপােসমূহরক পাবন লথরক পৃথক ল রখরে। 
লল হালুয়া! 
ঘুর বের  আিা ও লসই বমনার লস,িা খবনজ। 
. 
বকন্তু র্খন- কু্ব আরন িলা হরয়রে লর্ মানুষ ত্থা আেম (আলাইবহস সালাম)-রক কেবম,িা কাোমাবট  " Extract "/ " 
Essence " িা বনর্বাস লথরক নত্ ী ক া হরয়রে[১] -এমনটা লেখারনা হয়,ত্খন লত্া ত্া িঙ্গরেশ্ীয় বশ্য়াল,পযাাঁচা,ভালু্লক ইত্যাবে  
মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা ক রত্ লি  হওয়া প্রিল "বিজ্ঞানমনস্ক" সম্প্রোরয়  িাাঁ পারয়  ত্ল বেরয়ও র্ায় না। 
িযাপা টা লত্া অনলাইন বনউজ লপাটবালগুরলা - 
. 
" আটবস,কমাসব,সাবহত্য,লবলত্কলা প্রভৃবত্  তু্রখাড় 'বিজ্ঞানী'-লে  ত্ীব্র নাক বসাঁটকারনা উরপো কর , 
এবক িলরলন সারয়বন্টস্ট্ া?! (বভবিও োড়া) " 
-জাত্ীয় খির   লহিলাইন হরয় র্ািা  মরত্া লর্ািযত্া  ারখ। 
. 
অিশ্য এরেরত্র একটা কথা পব ষ্কা  ক া ভাল,লর্ এরেরশ্  বিজ্ঞারন  বঠকাো রে  কারে লকিল লসই সমি "বিজ্ঞাবনক" 
িযাপা -সযাপা ই গুরুত্ব িহন কর ,র্া সূ্থল েৃবষ্টরত্ হরলও ইসলারম  বিপ ীরত্ র্ায়;ত্া লস লকিল এক "হাইরপাবথবসস' িা 
"সারজশ্ন",বকংিা "ধা ণা"-ই লহাক না লকন। 
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অনযবেরক সারয়রে  লর্সমি িযাপা  সামানয হরলও ইসলারম  পরে র্ািা  সম্ভািনা আরে,বকংিা অযাটবলস্ট্ বিপরে র্ািা  
িযাপার  েূ -েূ াি বেরয়ও লকান আভাস-ইবঙ্গত্ লনই;এখন লহাক ত্া লস প্রবত্বষ্ঠত্ েযাে বকংিা আন্ডা রিাবয়ং ব সাচব, ত্া ত্ারে  
কারে লসই সামানয "ধা ণা"-টুকু ও মত্বিা পায় না,র্া ইসলারম  বিরুরদ্ধ র্াওয়া সামানয এক "হাইরপাবথবসস" িা "অনুমান"-ও 
ত্ারে  কারে লপরয় থারক। 
. 
আ  এখারনই মুসবলমরে  সারথ ত্ারে  লমাটাোরি  পাথবকয। 
কা ণ মুসবলম া কখরনাই বিজ্ঞানরক "প ম সত্য"-এ  মাপকাবঠ িাবনরয় ইসলারম  লর্ৌবিকত্া খুাঁজরত্ র্ায় না,ি ং ত্া া 
ইসলারম  স্ট্যান্ডারিব বিজ্ঞানসহ জ্ঞারন  র্ািত্ীয় ি রক লমরপ থারক;এখন ত্া লস লহাক ইসলারম  পরে বকংিা বিপরে,ত্ারত্ 
বেরন বেরন ত্া া লসসমি "মুিবচিক"-রে  অনুস রণ সারপ  মত্ লখালস পাটায় না। 
. 
আিা  কখরনা কখরনা ত্থাকবথত্ বিজ্ঞানীরে রক িরল লেখা র্ায় লর্,কু্ব আরনই র্বে এসি লেওয়া িা িলা থারক,ত্াহরল 
মুসলমান া আরিই লকন ত্া আবিষ্কা  কর  না;লকন শুধু বকেু আবিষ্কা  হিা  পর ই িরল লর্ এটা আমারে  গ্ররন্থ িা ধরমব 
আরিই বেল -র্া  মাধযরম ত্ারে  "মুিবচিা"-  সীমািদ্ধত্াটা ত্া া বনরজ াই লেবখরয় লেয়। 
. 
কা ণ কু্ব আন িা েীন ইসলারম  উরেশ্য কখরনাই সারয়বন্টবেক আবিষ্কা  ক া না,ি ং মুসবলমরে  কাজ হরলা লকিল লশ্ানা 
এিং মানা[২]। 
েীন ইসলাম কখরনাই স্বীয় অবিরত্ব  জনয বিজ্ঞারন  ওপ  বনভব শ্ীল না,ি ং বিজ্ঞানই লসরধ বিরয় বেরন বেরন েীন ইসলারম  
বনভব রর্ািযত্া আ ও িাড়ারত্ কাজ কর  র্ারচ্ছ। 
. 
ত্রি কু্ব আন,লর্রহতু্ এবট একবট ঐশ্ী িাণী,েরল এ  মরধয মহাবিরশ্ব  লিশ্ বকেু  হসয নযাচা াবল িা খুি স্বাভাবিকভারিই 
উরমাবচত্ হরয়রে-র্া লকিলই আমারে  মুসবলমরে  ঈমান িৃবদ্ধ  জনয কযাটাবলস্ট্ িা প্রভািক বহরসরি কাজ কর । 
. 
বকন্তু এখন সমসযাটা লেখা র্ায় ত্খনই,র্খন ত্থাকবথত্ নাবিক,লসকুলা  িা লমারট  উপর  স্বরঘাবষত্ বিজ্ঞানী া,ত্ারে  
"উি াবধকা  সূরত্র" প্রাপ্ত সম্পবি িরল মরন ক া "সারয়ে" িা বিজ্ঞানরক ত্ারে ই িযঙ্গ-বিদ্রুপ,তু্চ্ছ-ত্াবচ্ছলয ক া েীরন  
সমাি ারল চরল আসরত্ লেরখ। 
. 
লিা-শ্ রম  মাথা লখরয় ত্খন বিজ্ঞান বিজ্ঞান ক া লসসকল প্রাণীরে রক র্খন িাধয হরয় স্বীকা  ক রত্ হয়,লর্ েীরন  লস 
বিষয়টা লর্বটরক "অবিজ্ঞাবনক" িা "বভবিহীন" িলা হরয় লিরে,ত্ারকই আিা  বনরজরে ই ভ  লেওয়া খুাঁবট বেরয় অিলম্বরন  
স্বীকৃবত্ বেরত্ হরচ্ছ -ত্খনই মূলত্ এ ধ রণ  রু্বিহীন আিমণ কর  িযথব লিাধ সংি রণ  লচষ্টা ক া হয়। 
. 
অথচ লেখা র্ায় লর্, মারকবাবন সারহরি  আরিই লর্ সযা  জিেীশ্ চন্দ্র িসু লিত্া  ত্ রঙ্গ  িরিষণা ও আবিষ্কা  কর বেরলন,অথচ 
ত্ারক লনারিল িা লকান ধ রণ  স্বীকৃবত্ লেওয়া হয় বন -এই অি -বনংড়ারনা আরেপ বনরয় ত্ারে ই "বিজ্ঞানচচবা"-  অনযত্ম 
প ম আস্থা  স্থান,মুিমনা ব্লরি বিশ্াল এক আবটবরকল প্রকাবশ্ত্ হরয় িরস আরে;আিা  এ াই মুসবলম া লকন ত্ারে  লচারখ 
আঙুল বেরয় সারয়ে ও ইসলারম  পূিবরঘাবষত্ সামিসযত্া লেবখরয় লেয়,ত্া বনরয় লোরভ িাল েুবলরয় িরস থারক। 
. 
বঠক কত্টুকু মানবসক সংকীণবত্া এিং একরচাখা মরনাভাি থাকরল এমন এমন সি আির্বজনক feat িা হত্িুবদ্ধ কর  লেওয়া 
কার্বকলাপ ক া সম্ভি হরয় ওরঠ,ত্া এই অধরম  ধা ণা ও িাবহর । 
. 
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. 
র্াই লহাক। 
লত্া লর্ িযাপার  আরলাচনা হবচ্ছরলা;ো অব বজন অে লাইে,িা জীিরন  উৎপবি। 
. 
ইবত্পূরিবই উরল্লখ ক া হরয়রে লর্ জীিন িা প্রারণ  উৎপবি/বিকারশ্  লেরত্র একটা পুর ারনা কাসুবন্দরকই িা িা  ঘুব রয়-
বেব রয় ইবন্ডরকরট  লচষ্টা ক রত্ লেখা র্ায় লর্, " LIFE arose from LIFELESS compounds "। 
অথবাৎ " জীিন "-এ  উৎপবি হরয়রে " জীিনহীন " পোথব িা লর্ৌি লথরক। 
লত্া নিয মিার ট,লসকুলা  বকংিা নাবিক প্রমুখ "বিজ্ঞানমনস্ক"-রে রক লেখা র্ায়,"হা ল  ল  ল " আওয়াজ তু্রল এরস িরল লর্- 
"রেখরো,িলবেলাম জীিরন  শুরু িা সৃবষ্টরত্ লকান িরি  হিরেরপ  প্ররয়াজন লনই?র্িসি িন্ডমূখব,মধযরু্িীয় বচিা-রচত্নাধা ী  
েল..." 
. 
বকন্তু লসসমি কলাসাবহবত্যক বিজ্ঞানী া জারনই না,লর্ ত্ারে  এই "িাাঁরয় মারন না আপবন লমাড়ল" টাইপ রু্বি (!?!) োিী িা 
প্রমাণ,লকান সারয়বন্টস্ট্ া শ্িভারি কর ন বন িা আ ও লস্পবসবেকযাবল িলরল,আজ পর্বি ক রত্ পার ন বন। 
. 
কা ণ জীিন িা লাইে,অথিা প্রাণ -র্াই িলা লহাক না লকন,ত্া  লকান গ্রহণরর্ািয সংজ্ঞাই আজ পর্বি পাওয়া র্ায় বন;আ  
লর্গুরলাও িা পাওয়া র্ায়,ত্া ও সিই করন্ট্রাভাবসবয়াল িা বিত্কবমূলক। 
. 
ত্রি লসসরি  মাধযরমই ঘুব রয়-রপাঁবচরয় লর্ বজবনসগুরলাই িলা  লচষ্টা ক া হয়,লসগুরলা হরলা লর্- অিবাবনজমসমূহ লকাষ বেরয় 
িবঠত্,ত্ারে  লমটারিাবলজম িা বিপাকবিয়া হয়,িৃবদ্ধ হয়,িংশ্বিিা  কর  ইত্যাবে ইত্যাবে -এসিই হরলা প্রাণ,িা জীিন। 
. 
অত্ঃপ  অব বজন অে লাইরে  "রিাজাাঁবমলীয়" িযাখযা  লচষ্টায় এসমি সংজ্ঞা  ো া ত্থাকবথত্ বিজ্ঞানমনস্ক া এ-ই িুোরনা  
লচষ্টা কর  লর্,"প্রাচীন পব রিরশ্ জীিনহীন লমৌল িা লর্ৌি লথরক অিবাবনক কম্পাউন্ড লর্মন অযাবমরনা এবসি 'ইত্যাবে' নত্ ী 
হরয়রে,এিং লসভারিই জীিরন  উৎপবি হরয়রে। 
. 
এখারন ওইসি 'কনরসপ্ট অে িি'-গুহািাসী বচিা-ভািনা..."। 
. 
বকন্তু এই জীিন িলরত্ লর্ ত্া া কী লিারে,িা আরেৌ বকেু বক লিারে বকনা,আল্লাহু 'আলাম। 
. 
কা ণ ত্া া এই বজবনসটা অনুধািন ক রত্ অেম হয় লর্ এই সমি অিবাবনক কম্পাউন্ড অথবাৎ অযাবমরনা এবসি ত্থা 
লপ্রাবটন,কারিবাহাইরড্রট,বলবপি প্রভৃবত্ কাজ কর  "লাইে" িা "জীিন"/"প্রাণ"-এ  " লভরসল " িা " ধা ক " বহরসরি,এমন এক 
এখরনা অিবধ আনআইরিবন্টোইি বজবনরস  " িাহক " বহরসরি সাভব কর ; 
র্া  জ্ঞান লকিলমাত্র মহান সৃবষ্টকত্বা ই এখবত্য়ার [৩],র্া  িযাখযা িা িণবনা লত্া েূর   কথা,আজ পর্বি র্া এমনবক বঠকমরত্া 
সংজ্ঞাবয়ত্ ক াও সম্ভি হয় বন। 
. 
অনযথায় র্বে এসমি কম্পাউন্ডই জীিরন  উৎস হরত্া,লকিলমাত্র র্বে প্রবত্টা অণু লথরক অঙ্গাণু- ত্থাকবথত্ অসীম পব মাণ 
"অযাবেরিন্ট"/"এমবন এমবন ঘরট র্াওয়া"-  মরধযও সূোবত্সূেভারি খারপ খাপ লখরয় এরককবট লকাষ,বটসুয,অিবাবনজম িা প্রাণী 
বকংিা মানুষ িঠন হরলই ত্ারক প্রাণ আরে িলা লর্ত্;ত্াহরল লত্া লকান মানুষরক লকানবেনই মৃতু্য  সমু্মখীন হরত্ হরত্া না। 
. 
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কা ণ একজন মানুষ জীবিত্ অিস্থায় ত্া  লেরহ বঠক লর্ পব মাণ অণু,প মাণু থারক,লর্সমি িারয়ামবলবকউলসমুহ থারক;লস 
িযবি মা া লিরলও লত্া লসই একই িস্তুসমূহ ত্া  লেরহ বিেযমান থারক। 
. 
ত্াহরল লকান লস অজানা বিষরয়  েরল একজন মৃত্ মানুরষ  লেরহ পুন ায় DNA-এ  ল বপ্লরকশ্ন হয় না,লকাষ বিভাজন হরত্ 
লেখা র্ায় না,লমটারিাবলজম বচ ত্র  িন্ধ হরয় র্ায়,একই বনউ ন লসল থাকা সরত্ত্বও লব্রইন লিি লঘাষণা ক া হয়? 
. 
অথিা লকান লস অজ্ঞাত্ কা রণ একজন জীবিত্ িযবি  লেহ মৃতু্য  পর   মত্ বিরগ্রি িা েরয় র্ায় না, বটসুয িা অিবানগুরলা 
পাঁরচ-িরল েুিবন্ধ েড়ায় না? 
. 
কী লসই কা ণ? 
. 
লকারষ  কার্বকলাপরকই প্রাণ বহরসরি আখযাবয়ত্ ক া  লচষ্টায়  ত্ িঙ্গরেরশ্  আটবস,কমারসব  স্বরঘাবষত্ বকংিা মুিমনা,সামু  
মত্ ব্লরি "বিজ্ঞানচচবা" ক া এিং "কলাভিন লযারিার টব "-রত্ অধযয়ন ত্ "বিজ্ঞানী"- া,আ  কত্ই িা কথা পযাাঁচারনা  লচষ্টা 
ক রি? 
লর্ই বিবভন্ন িারয়ামবলবকউরল িবঠত্ লকারষ বিবভন্ন লমটািবলক িা বিপাকীয় কার্বকলাপ চরল,লসই একই িারয়ামবকউলসমৃদ্ধ লকারষ 
লকন মৃতু্য  প  সমি কার্বকলাপ িি হরয় র্ায়? 
. 
মারন বজবনসটা অরনকটা এ কম লর্ আপবন একবট সাইরকল চালারচ্ছন,লত্া এক িযবি আপনারক থাবমরয় বজরজ্ঞস ক রলা 
এত্েণ সাইরকলবট  চাকা ঘু বেরলা লকন,িা সাইরকলবট চলবেরলা লকন। 
আপবন,বকংিা লর্রকান সুস্থ মবিরষ্ক  িযবিই জিাি বেরিন,লর্ সাইরকলবট  পযারিল মা বেরলন িরলই চাকা ঘু বেরলা িা 
সাইরকলবট চলবেরলা; 
বকন্তু লস িযবি িলরলন লর্ "না,এটা হরত্ পার  না।ি ং সাইরকলবট  চাকা ঘু বেরলা িা সাইরকলবট চলবেরলা িরলই আপবন 
পযারিল মা বেরলন।" 
খুি বক রু্বিসঙ্গত্ িরল মরন হরচ্ছ? 
. 
আসল িযাপা টা বঠক এই জায়িারত্ই। 
লকাষ বকংিা অিবাবনজম,অথিা মানুষ -র্াই িলা লহাক না লকন, 
লস িযবি "জীবিত্" আরে,িা ত্া  মরধয "প্রাণ"-এ  অবিত্ব আরে িরলই লর্ ত্া  মরধয এসকল বিয়াকলাপ চলরে িা চরল; 
এ  বিপ ীত্ অথবাৎ এসমি বিয়াকলাপ চলরে িা চরল িরল লর্ লস "জীবিত্" নয়,িা লস কা রণ লর্ ত্া  মরধয "প্রাণ"-এ  
সিা  হয় বন -রসসমি স্বরঘাবষত্ "বিজ্ঞানচচবাকা ী"- া এই লমৌবলক িযাপা টা িুেরত্ই অেম হরয় পরড় থারক। 
. 
এ া বকেু হরলই িা লকাথাও লকান বমল লপরলই কমন অযানরসস্ট্  িা সাধা ণ পূিবপুরুষ খুাঁরজ,ত্া ইন্টা বমবিরয়ট িানবসশ্নাল 
ইবন্ডবভজুয়াল িা মধযিত্বী পব িত্বনশ্ীল ধাপ,অথিা সহজ ভাষায় বমবসং বলঙ্ক থাকা না থাকা  লত্ায়াোও না কর  মূহুরত্ব  মরধয 
এক পূিবপুরুষ লথরক উৎপবি  কথা ঢালাওভারি প্রচা  ক রত্ পার ; বকন্তু একই বিজাইরন  হওয়া লেরখ,অথবাৎ ১১৪বট 
(ব রসন্টবল পাওয়া সরমত্ ১১৮বট) লমৌরল  মধয লথরক সমি জীবিত্ প্রাণী ই লকিল কািবন-রিইজি লাইেেমব হওয়া  লপেরন 
লর্ একজন MASTER DESIGNER -এ  হাত্ আরে-ত্া ত্া া সামানয পব মারণ "রস্পবকউরলট"-ও ক রত্ পার  না,এই হরলা 
ত্ারে  মুিবচিা  েশ্া। 
. 
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কারজই বচিা করুন, 
বিজ্ঞানরক "প ম সত্য"-এ  মাপকাবঠ ধ া  ভ্রাি ধা ণা লথরক লিব রয় আসুন। 
মানবসক োসত্ব লথরক মুি হরয় উঠুন। 

 
ত্থযসূত্রঃ  
[১] ■বত্বনই লত্ামারে রক কেবম/কাোমাবট লথরক সৃবষ্ট কর রেন, ... 
-সূ াহ আল-আন'আম,২ এ  প্রথমাংশ্ 
. 
■... বকন্তু লস (ইিবলস/শ্াইত্বন) িলরলা:"আবম বক এমন িযবিরক সাজোহ ক রিা,র্ারক আপবন কেবম/কাোমাবট  ো া সৃবষ্ট কর রেন?" 
-সূ াহ আল-ইস া সূ াহ িানী ইস াঈল,৬১ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■আবম মানুষরক [আেম (আলাইবহস সালাম)] কেবম/কাোমাবট  সা াংশ্/বনর্বাস লথরক সৃবষ্ট কর বে। 
-সু াহ আল-মু'বমনূন,১২ 
. 
■বত্বনই েৃশ্য ও অেৃরশ্য  জ্ঞানী,প ািমশ্ালী,প ম েয়ালু, 
■বর্বন ত্াাঁ  প্ররত্যকবট সৃবষ্টরক সুন্দ  কর রেন,এিং মানি সৃবষ্ট  সূচনা কর রেন কেবম/কাোমাবট লথরক। 
-সূ াহ আস-সাজোহ,৬-৭ 
. 
■(স্ম ণ করুন) র্খন আপনা  পালনকত্বা মালাইকারক িলরলন:"বনিয়ই,আবম কেবম/কাোমাবট লথরক মানুষ সৃবষ্ট ক রিা"। 
-সূ াহ সাে,৭১ 
এিং এোড়াও আ ও অরনক স্থারন... 
. 
[২] 
■এিং লত্াম া স্ম ণ কর া আল্লাহ  বনয়ামারত্  কথা,র্া লত্ামারে  প্রবত্ অিত্ীণব হরয়রে এিং ঐ অঙ্গীকা রকও র্া বত্বন লত্ামারে  কারে 
লথরক বনরয়রেন,র্খন লত্াম া িরলবেরল:"আম া শুনলাম এিং লমরন বনলাম"।এিং আল্লাহরক ভয় কর া।বনিয়ই আল্লাহ লত্ামারে  অির   
লিাপন বিষয় সম্পরকব সমূ্পণব খি   ারখন। 
-সূ াহ আল-মাবয়োহ,৭ 
. 
[৩] ■এিং ত্া া আপনারক রূহ সম্পরকব বজজ্ঞাসা কর ।িরল বেন,"রূহ আমা  পালনকত্বা  আরেরশ্ ঘবটত্।এ বিষরয় লত্ামারে রক সামানয 
জ্ঞানই োন ক া হরয়রে।" 
-সূ াহ আল-ইস া িা সূ াহ িানী ইস াঈল,৮৫ 
. 
■... ত্াাঁ  জ্ঞানসীমা লথরক লকান বকেুই ত্া া লিবষ্টত্/অনুধািন/অজবন ক রত্ পা রি না,র্ত্টুকু বত্বন ইচ্ছা কর ন ত্া িযত্ীত্। ... 
-সূ াহ আল-িাক্বা াহ,২৫৫ (আয়াতু্ল কু সী) এ  লশ্রষ  বকেু পূরিব  অংশ্বিরশ্ষ 
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৯৪ 

ইসলারম োস প্রথা ৩  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

[প্রথম েুবট পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৪ এিং (#সত্যকথন) ৮৫] 
. 

এই পরিব ইসলামরক আঘাত্ ক া  ও লপ্রাপািান্ডা েড়ারনা  জনয কবমউবনস্ট্, লসাশ্যাবলস্ট্, নাবিক-মুিমনা, বিস্ট্ান বমশ্না ী 
ত্থা ইসলামবিরেষীরে  অরনক মুখর াচক একবট অবভরর্াি বনরয় আরলাচনা ক া হরি ইনশ্াআল্লাহ। আ  ত্া হরলা ইসলাম লকন 
রু্দ্ধিবন্দনী োসীরে  সারথ শ্া ীব ক সম্পকব ক া নিধ কর রে? 
. 

প্রাচীন গ্রীরস না ীরে রক সম্পবি িরল বিরিবচত্ ক া হত্, আ  রু্দ্ধিন্দী না ীরে  ধষবন ক া বেরলা “সামাবজক ভারি িযাপক 
গ্রহনরর্ািয রু্দ্ধনীবত্” [1] 

ল াম, গ্রীস োড়া অনযানয স্থারন না ীরে  এ  লথরক ভারলা িযিহার   বনেশ্বন পাওয়া র্ায়না। লর্খারন রু্রদ্ধ  পর  একবট অবত্ 
স্বাভাবিক িযাপা  বেরলা ধষবন। লর্খারন োসী া বেরলা সমারজ  সিরচরয় বনচু পর্বারয়  ত্ারে  সারথ লর্মন খুবশ্ লত্মন িযিহা  
ক া লর্ত্, লর্খারন ত্া া বেরলা পুরুরষ  লর্ৌনরভারি  সিা িস্তু। ত্া া বেরলা অিজ্ঞা-অিরহলা  পাত্র। র্া  সামানয িণবনা বেরত্ 
লিরলও পৃথক গ্রন্থ ললখা  প্ররয়াজন, র্া আমা  উরেশ্য নয়। 
. 

পূরিব আরলাচনা ক া হরয়রে লর্ েীঘববেরন  সামাবজক িযাবধ োসপ্রথারক ইসলাম পব শ্ীবলত্ ও বনয়বযত্ কর রে একবেরক লর্মন 
শ্ ীয়াত্সম্মত্ বজহারে  মাধযরম কাউরক োস িানারনা (Enslaving) এই একবট মাত্র পথই ইসলাম লখালা ল রখরে অনযবেরক 
এ  বিপ ীরত্ োসমুবি  লিশ্ বকেু িািিবভবিক ও রু্রিাপরর্ািী পথ উরমাচন কর রে। আ  ত্াই ইসলাম একবট পূনবাঙ্গ 
জীিনবিধান হওয়া  কা রন সুেীঘবকাল লথরক চরল আসা োসীরে  সারথ অিাধ ও অবনয়বযত্ লর্ৌনত্ারক িন্ধ ক রত্ এিং 
পাশ্াপাবশ্ োসীরে  নজবিক চাবহো পূ রন  জনয শুধুমাত্র নিধভারি মাবলকানায় প্রাপ্ত োসী  সারথ শ্া ীব ক লমলারমশ্ারক নিধ 
কর রে। 

োসী  সারথ শ্া ীব ক লমলারমশ্া আল্লাহ নিধ কর রেন র্া কু আরন  বিবভন্ন আয়াত্ ো া প্রমাবনত্ লর্মন { (সূ া বনসা ৪:২৪), 
(সূ া মুবমনূন ২৩:৬), (সূ া আর্হাি ৩৩:৫০), (সূ া মাআব জ ৭০:৩০)},  
. 

আচ্ছা, ত্াহরল একজন কীভারি লকান োসী  পব পূণব মাবলকানা লাভ ক রত্ পার ?? ত্া েুবট উপারয়ঃ- 

১। বনরজ কাবে রে  বিপরে বজহারে অংশ্গ্রহন কর  বনরজ  িনীমরত্  অংশ্ লথরক র্বে োসী লাভ কর  থারক; 

২। র্বে অনয কার া বনকট লথরক বর্বন শ্া ঈভারি োসী  মাবলক ত্া  বনকট লথরক োসীরক িয় কর  থারক; 
. 

আ  এখারন বকেু িযাপা  লেনীয় ত্া হরলা - 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=293553501081037
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AB?source=feed_text&story_id=293553501081037
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ক) উপর াি েুই উপায় োড়া আ  লকারনা ভারিই োসী  মাবলকানা পাওয়া র্ায় না ত্াই এই েুবট পন্থা োড়া অনয লকারনা 
উপারয় লকউ র্বে চাক ানী  সংরি িা চুবিিদ্ধ হরয় উপপত্নীরুরপ কার া সারথ শ্া ীব ক সম্পকব স্থাপন কর  ত্রি ত্া হা াম ও 
িযবভচা  িরল িনয হরি[2]; 

খ) শ্া ঈ বজহাে লর্রহতু্ শুধুমাত্র কাবে রে  বিপরে লড়া র্ায় ত্াই মুসবলমরে  েুই পরে  মরধযকা   াজনীবত্, ভাষা, 
অত্যাচা , বনপীড়ন, জাত্ীয়ত্ািাে ইত্যাবে  কা রন সংঘবট  রু্দ্ধরক বজহারে  নাম বেরয় লসখারন মুসবলম না ীরে রক োসী 
িানারনা হা াম হরি এিং ত্ারে  সারথ সম্পকব স্থাপন অিশ্যই িযবভচা  িরল িনয হরি। ত্াই অরনক মুবিরর্াদ্ধারে  লচত্নাধা ী 
মুরখারশ্  অি ারল  ইসলামবিরেষীরে  ১৯৭১ সারল পাবকিান লসনািাবহনী  িাংলারেরশ্  মা-রিারন  সারথ আচ নরক পুবজ 
কর  ইসলামরক কটাে কর  থারক, র্া ত্ারে  জ্ঞারন  স্বল্পত্ারক প্রমান কর ; 

ি) োসী  সারথ এমন সম্পকব ক া ইসলামই প্রথম শুরু কর বন ি ং ইসলাম পূরিবকা  এই সম্পবকবত্ র্ািত্ীয় ঘৃনযত্া ও 
িল্গাহীন পাশ্বিকত্ারক িন্ধ কর  বেরয় এরক বনয়বযত্ ও মানবিক কর রে; 

ঘ) োসী  সারথ শ্া ীব ক সম্পকব ক া ইসলারম  লকারনা অবিরচ্ছেয অংশ্ নয় ি ং ত্া নিধ;  
. 

োসী বমলরন  িযাপার  েৃবষ্টরকানঃ- 

(১) ইসলামী  ারি  খলীো র্বে বসদ্ধাি লনন লর্ রু্দ্ধিন্দীরে  লেরড় লেওয়া হরি না এমনবক মুবিপরন  বিবনমরয় ও নয় ত্াহরল 
মুজাবহবেন া (র্া া বজহারে স াসব  অংশ্গ্রহন কর রেন) র্বে িনীমরত্  মাল বহরসরি োসী ত্া  বনবেবষ্ট অংরশ্ (বহসসা) লপরয় 
থারকন ত্াহরলই শুধু োসী হালাল হরি অনযথায় নয়। আ  িনীমত্ িন্টন হওয়া  পূরিব লকারনামরত্ই িনীমত্ লথরক বকেু লনওয়া 
র্ারিনা এটাই সাধা ন বনয়ম[3] 
. 

আ  হােীরে িনীমরত্  মাল িন্টরন  পূরিব বকেু লনওয়া  িযাপার  কবঠন বনরষধাজ্ঞা এরসরে লর্ এমন ক রি লস  াসুলুল্লাহ  
( وسلم عليه ّللاٰه صلى ) উম্মাত্ িরল পব িবনত্ হরি না িরল হােীরে কড়া বত্ স্কা  আরে।[4] আ  ত্াই লর্রহতু্ িনীমত্ িন্টরন  
পূরিব লকারনামরত্ই িনীমত্ লথরক বকেু লনওয়া র্ারিনা ত্াই োসী  সারথ বমবলত্ হওয়া  লকারনা প্রশ্নই উরঠনা আ  লকউ এমনবট 
ক রল ত্া বর্না িরল বিরিবচত্ হরি এিং লস অিশ্যই  জরম  লর্ািয হরয় র্ারি। 
. 

লর্মন হােীে িবণবত্ আরে লর্, খাবলে ( াবে) বর্ া  ইিনুল আহওয়াজরক পাঠারলন। ত্া া িানী আসােরক আিমন ক রল 
লসখারন এক সুন্দ ী না ীরক ত্া া িন্দী ক রল। বত্বন িন্টন হওয়া  পূরিবই ত্ারক ত্া  সঙ্গীরে  বনকট লথরক লচরয় বনরয় ত্া  
সারথ বমবলত্ হরলন, প িত্বীরত্ বত্বন অনুত্প্ত লিারধ খাবলে( াবে) এ  বনকট লর্রয় িলরল খাবলে( াবে) উমা  ইিনুল 
খািারি ( াবে) বনকট বলরখ জানারল। বত্বন িরলন, বর্ া   জরম  লর্ািয (রর্রহতু্ বত্বন িনীমরত্  মাল িন্টরন  পূরিবই বনরজ  
ইচ্ছামত্ না ীরক লিরে বনরয় বমবলত্ হরয়রেন), প িত্বীরত্  জম ক া  পূরিবই বর্ া  ইিনুল আহওয়াজ মা া র্ান। [5] 
. 

এই হােীস লথরক িুো র্ায় লর্ িনীমত্ িন্টরন  পূরিব লকারনামরত্ই োসীরে  স্পশ্ব ও ক া র্ারিনা। হােীসবট অবভরর্ািকা ীরে  
মুরখ চরপটাঘাত্ লকননা ত্া া অরনরক লপ্রাপািান্ডা েড়ায় মুসবলম া নাবক রু্দ্ধরেরত্রই না ীরে  ধষবন কর (!!!) নাউরু্বিল্লাবহ বমন 
র্াবলক। 
. 

(২) িভবিত্ী রু্দ্ধিবন্দনী  সারথ বমবলত্ হওয়া র্ারিনাঃ 
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 াসুলুল্লাহ( وسلم عليه هللا صلى ) িরলরেন, “ লকান িভবিত্ী িবন্দনী  সারথ সিান প্রসরি  পূরিব ও লকারনা না ী  সারথ হারয়জ 
লথরক পবিত্র হওয়া  পূরিব বমবলত্ হরিনা” এই বিষরয় বিবভন্ন হােীে িবনবত্ আরে।[6] 
. 

(৩) িবন্দনী র্বে িভবিত্ী না হয় ত্রি এক ইেত্ পর্বি অরপো ক রত্ হরিঃ 

 াসুলুল্লাহ( وسلم عليه هللا صلى ) িরলরেন, “ লকারনা িভবিত্ী িবন্দনী  সারথ সিান প্রসরি  পূরিব এিং অনয না ী (িবন্দনী) সারথ 
এক হারয়জ হরত্ পবিত্র হওয়া  পূরিব বমবলত্ হরিনা” [7]  
. 

এই বিষরয় অনযানয হােীে ও িবনবত্ হরয়রে[8] 

(৪) েুই িীত্োসী লিারন  সারথ একরত্র বমবলত্ হওয়া র্ারি নাঃ 

সাহািী উেমান ইিন আেোন( াবে), রু্িাঈ  ইিনুল আওয়াম( াবে), অনযানয সাহািী এিং ইমাম মাবলক( াহ) এ  মরত্ েুই 
িীত্োসী লিারন  সারথ একরত্র( িুোরনা হরচ্ছ এক লিারন  সারথ সম্পকব থাকাকালীন সমরয় অনয লিারন  সারথ) সম্পকব  াখা 
র্ারিনা।[9] 
. 

উমা ( াবে) এ  মরত্ মা এিং কনযা  সারথ ও একই সমরয় বমবলত্ হওয়া র্ারিনা।[10] 

. 

(৫) োসী শুধুমাত্রই ত্া  মাবলরক  জনযঃ 

ইসলারম োসী না ীরক  ািীয় সম্পবি িরল বিরিচনা ক া হয় না। লর্খারন প্রাচীন গ্রীরস ও ল ামারন োসী না ীরক মরন ক া হত্ 
জনিরন  সম্পবি। লসখারন ইসলারম শুধুমাত্র মাবলরক  জনযই োসীরক নিধ কর রে আ  কার া জনয নয়। বনরজ  িািা [11] িা 
এমনবক বনরজ  স্ত্রী [12] োসী  সারথ সম্পকব স্থাপন ও জারয়জ লনই। র্বে স্ত্রী  সম্মবত্ থারক ত্রি পুরুষরক ১০০ লিত্রাঘাত্ 
ক া হরি এিং র্বে স্ত্রী  সম্মবত্ না থারক ত্রি ত্া বজনা  োরয়  জম ক া হরি।  
. 

(৬) কৃত্োসী  বিরয় বেরয় বেরল লস মাবলরক  জনয হা াম হরয় র্ারিঃ 

 াসুলুল্লাহ ( وسلم عليه هللا صلى ) িরলরেন, “ লত্ামারে  লকউ র্বে পুরুষ োসীরক ,ত্া  না ী োসী  সারথ বিরয় লেয় ত্রি ত্া  
গুপ্তারঙ্গ  বেরক েৃবষ্ট লেওয়া উবচত্ হরিনা।[13] 

. 

(৭) োসী  নিিাবহক সম্পকবঃ 

লকারনা মবহলারক র্বে স্বামী  পূরিবই র্বে োরুল ইসলারম িন্দী কর  বনরয় আসা হয় এিং স্বামী র্বে োরুল হা রি লথরক র্ায় 
ত্াহরল ত্ারে  নিিাবহক সম্পরকব বিরচ্ছে ঘটরি। আ  র্বে স্বামী এিং স্ত্রীরক একরত্র িন্দী ক া হয় ত্রি স্বামী  পূরিব স্ত্রীরক 
োরুল ইসলারম আনা র্ারিনা এিং ত্ারে  নিিাবহক সম্পকব অটূট থাকরি। লর্মনবট ইমাম মুহাম্মাে িণবনা কর রেন ত্া  
বসয়ারুস সািী  বকত্ারি।[14] ইমাম সা াখসী ও এমনবটই িরলন।[15] 

. 

এখারন খুি মুখর াচক একবট প্রশ্ন আসরত্ পার  লর্, ইসলাম বক িবন্দনীরে  ধষবন ক া  অনুমবত্ লেয়, লকননা একজন লমরয় 
বকভারি এমন কার া সারথ শ্াব  ীক সম্পকব ক রত্  াজী হরত্ পার  লর্ ত্া  পব িার   ললাকরে রক হত্যা কর রে?? সুত্ াং 
মুসবলম া বনিয়ই ধষবন কর (নাউরু্বিল্লাহ)। 
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. 

প্রথমত্, ত্া া লকান প্রমানই লেখারত্ পা রিন না লর্ মুসবলম নসনয া িবন্দনীরে রক ধষবন কর রেন (নাউরু্বিল্লাহ)। লকান 
প্রমানই নয়। আ  একজন লমরয় লকন ত্া  পব িা  হিারে  সারথ শ্াব  ীক সম্পকব ক রত্ র্ারিন এই প্ররশ্ন  উির  িলা র্ায়, 
এই অবভরর্ািকা ীরে  অরনরকই ইবত্হাস সম্পরকব জ্ঞাত্ নয়। 

. 

জন মযাকবক্লনটক(মৃ-১৮৭০) ললরখন, 

“ Women who followed their father and husbands to the war put on their finest dresses and 
ornaments previous to an engagement, in the hope of finding favor in the eyes of their captors in 
case of a defeat.[16] 
বনরজই একটু লেখরত্ পার ন, 

(https://books.google.com.bd/books…) 

. 

মযাথু বি লসায়াটবজ ললরখন, 

“The Book of Deuteronomy prescribes its own rules for the treatment of women captured in war [ 
Deut 21:10-14 ] . Women have always followed armies to do the soldiers' laundry, to nurse the sick 
and wounded, and to serve as prostitutes 

They would often dress in such a way as to attract the soldiers who won the battle. The Bible 
recognizes the realities of the battle situation in its rules on how to treat female captives, though 
commentators disagree on some of the details. 

The biblical Israelite went to battle as a messenger of God. Yet he could also, of course, be caught up 
in the raging tide of blood and violence. The Western mind associates prowess, whether military or 
athletic, with sexual success. 

The pretty girls crowd around the hero who scores the winning touchdown, not around the players 
of the losing team. And it is certainly true in war: the winning hero "attracts" the women. [17] 

. 

সযামুরয়ল িািবা (মৃ ১৮৩৬) ললরখন, 

“It was customary among the ancients for the women, who accompanied their fathers or husbands 
to battle, to put on their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in order to 
attract the notice of the conqueror, if taken prisoners.” [18] 

বনরজই একটু লেরখ বনরত্ পার ন, 

(https://books.google.com.bd/books/reader…) 

. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.google.com.bd%2Fbooks%3Fid%3DpWy0CUAlZCcC%26pg%3DPA60%26source%3Dgbs_toc_r%26cad%3D3%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&h=ATMorfCSa2BoDtED4hnokbPE_GTEusiyN82YIJYyoZL_MR_Hd3maZMDCLEAuX8uMHEnWm1P68p0vEHdbsLybIAx0NxUQfz_nQa1LtJRv-J43F8bLmArx8XLNfbKKV8aL_y6w-bMdND0ZqBqh6FyeeO06WMZB3RLqWgMDf_q8oaE-MMDiPcOB3aJcabXFNuSBpDtYbNxXDbz6IUDaSSxx-9d1wIW80uw4dRFo7S4xvS4E38mExJ0IMRph3NenOZ4vbq_JYzI-ZwKzRziOTJOItVZCaC_VSkCNWsK6dHq8Lg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.google.com.bd%2Fbooks%2Freader%3Fid%3DE8QUAAAAYAAJ%26printsec%3Dfrontcover%26output%3Dreader%26source%3Dgbs_atb%26pg%3DGBS.PA79&h=ATNMExpr_noJdCdp9WHLK4AbQrdHZHYLd52nNpf114e19E-JutQmF1tiFwd1nkTD44L_vHPNdtRD_mGOGZXCmr7C5enemVKQvF58oxjX8w1113HOYeiZ-SRsgx-hSIq1egS8IVMonmbij6YwtHppLK6lUqVWy1_vBI9n0c8NvtD-IercmN6bIIJV8wPeUTJpOxbwzTtQAsFVfTt2ghSAcwmYJv_C9v_rxlkpfCwTwPI3Gm3CGb8brjGNmgSCE30YOFHLetcTHZbSODR1ev-cVSuIOWvy949uTLwVC4Fc9g
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ত্াই িলা র্ায় লর্, পব িার   হিারে  সারথ সম্পকব স্থাপন ক া লমারটই আির্বজনক িযাপা  নয় লর্টা ইবত্হাস বেরয়ই 
প্রমাবনত্। 

. 

বেত্ীয়ত্, আম া পূরিব  আরলাচনা লথরক িুেরত্ পা বে লর্, িবন্দনীরে রক ইেত্ পালরন  িা হারয়জ লথরক মুি হওয়া  জরনয 
সময় লেওয়া আিশ্যক। এখান লথরক গুরুত্বপূনব বিধান লেয ক া র্ায়, এই সময় লেওয়া  েরল িবন্দনীরে রক ত্ারে  নতু্ন 
ইসলামী পব রিরশ্  সারথ মাবনরয় লনওয়া  জনয সহায়ত্া কর  থারক লর্মনবট লমাল্লা আলী ক্বা ী( াহ)িরলরেন।[19] 
এরত্ কর  ত্া া নতু্ন ইসলাবমক পব রিরশ্  সারথ পব বচত্ হরত্ পার , ইসলাম সম্পরকব জানরত্ ও িুেরত্ পার । 

. 

তৃ্ত্ীয়ত্, র্বে িবন্দনী া র্বে ত্ারে  সারথ সম্পরকব  াজী নাই থাকত্ ত্রি মাবলক া ত্ারে  বিবি কর  বেত্ র্ারত্ অনয 
মাবলরক  কারে োসী চরল লর্রত্ পার  এরত্ কর  হয়ত্ োসী  অনয মাবলরক  সারথ সম্পকব উন্নয়ন ঘরট। এখারন ধষবরন  
িযাপা  সযাপা  লকাথা লথরক আসরলা? 

. 

চতু্থবত্, িবন্দনী া র্খন লেখরি লর্ ত্া া এমন বকেু মানুরষ  সাোত্ লপরয়রে র্া া এরকিার  আলাো, অননয ও অসাধা ন, র্া া 
বিশ্বমানিত্ারক আল্লাহ  োসরত্ব  বেরক আহিান কর , র্া া সকলরক আল্লাহ  ভারলািাসা, ত্া  সন্তুবষ্ট ও জান্নারত্  বেরক 
আহিান কর , র্ারে  বনকট ত্ারে  নািী ( وسلم عليه هللا صلى ) কথা সরিবারচ্চ ও সরিবারদ্ধব, র্ারে  বনকট আল্লাহ  সন্তুবষ্ট অজবনই 
জীিরন  এক ও একমাত্র লেয, লসই মহান অবধপবত্  জনয জীিন লেওয়ারক জীিরন  র্া া লথরক ও লিশ্ী ভারলািারস, র্ারে  
কারে এই েুবনয়া  ধনসম্পে, না ী, িাবড়, সুেৃশ্য িাবড় তু্চ্ছ, বেরন  লিলা ল ার্া ল রখ ওই বজহারে  ময়োরন  িী  লসনাবন 
র্খন মানুষ র্খন ঘুরম বিরভা  ত্খন আ ারম  শ্র্যা ত্যাি কর  মহান লসই সিা  কারে বসজোহয় অিবনত্ হয়, বনরজ  গুনাহ  
জনয েমা চায়। এ া র্খন লেখরি ত্ারে  লনত্া লখজু  পাত্া  ওপর ই আ ামরস ঘুম লেয়, , ত্া া র্খন প্রত্যে ক রি এ া 
র্া া োসরক রুবট বেরয় বনরজ া সন্তুবষ্ট  সারথ লখজু  লখরয় বেনাবত্পাত্ কর , বনরজ া ত্াই খায় র্া োস োসী া খায় এ  ত্াই 
পব ধান কর  র্া োস োসী া পব ধান কর , র্ারে   ািনায়ক বনরজ উরট   বশ্ ধর  োসরক উরট  বপরঠ িসায়, ত্া া র্খন 
ইসলারম  লসৌন্দর্ব ও স্বরুপ, নযায়বিচা , েমাপ ায়নত্া, লেখরত্ পারি ত্খন ত্ারে  স্বাচ্ছরন্দয  াজী হওয়া অস্বাভাবিক নয় ি ং 
সমূ্পণব স্বাভাবিক। 

. 

োসী  সারথ সম্পরকব  লুকাবয়ত্ বহকমাহ ও লর্ৌবিকত্াঃ 

ত্া  আরি আম া একটু বপেরন বেরক বের  ত্াকাইঃ 

পূরিব, োসী  বিরয়  পর ও োসী মাবলরক  চাবহো লমটারত্ িাধয বেরলা। ত্ারে  সম্পরকব  কা রন জম লনওয়া িাচ্চা  বপতৃ্ত্ব ও 
ত্া া স্বীকা  ক ত্ না।[20] 

োসী  সিান ও োস বহরসরিই বিরিবচত্ হত্। আ  মাবলক বপতৃ্ত্ব স্বীকা  ক ত্ না আ  ত্া  পরেই লেরশ্  প্রশ্াসন 
থাকত্।[21] 

ইহুেী সমারজ োসীরে রক পব িার   বভত্র ই অথিা িাবহর  পবত্ত্া বহরসরি িযিহা  ক া পূরিব সাধা ন িযাপা  িরল িনয ক া 
হত্।[22] 

ল ামান সমারজ িড় িড় িযিসায়ীরে  োসীরে রক লজা  কর  পবত্ত্া িাবনরয়  াখা হত্ অনয পুরুরষ  খারয়শ্ পু রন  
জরনয।[23] 
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আসুন ইসলারম  বেরক বের  আবস। 

. 

পূরিব আরলাচনা ক া হরয়রে লর্ ইসলারম  োসপ্রথা  বভবি বক? এিং এখন পর্বি োসপ্রথারক লকন ইসলাম নিধ কর রে? এই 
নিধত্া  সীমাই িা কত্টুকু? এই পরিব আর া আরলাচনা ক া হরয়রে লর্, ইসলারম োসী  সারথ শ্া ীব ক সম্পরকব  বভবি ও 
সীমা। এ  লর্ৌবিকত্া ও লুকাবয়ত্ লসৌন্দর্ব ও বহকমাহ গুরলা বনরচ উরল্লখ ক া হরলাঃ 

(১) পূরিব োসীরে রক লর্ লকউই িযিহা  ক রত্ পা ত্ এমনবক একই পব িার   অরনক সেসয ত্ারে রক লভাি ক রত্ পা ত্। 
ত্রি ইসলাম শুধুমাত্র মাবলরক  জনযই নিধ কর রে। এরত্ প্রাচীনকারল লর্মন রু্দ্ধ লশ্রষ না ীরে রক ধষবন ক া হত্, িা 
ত্ারে রক বিবভন্ন অবনবত্ক কারজ িাধয ক া হত্। ইসলাম লসই সুরর্ািরক বমবটরয় বেরয়রে। ইসলারম নিধভারি মাবলকানাপ্রাপ্ত 
মাবলরক  সারথ োসী  শ্া ীব ক সম্পরকব  সুরর্াি ল রখ না ীরক লিইিবত্ লথরক িাবচরয়রে, ত্ারে রক সম্মাবনত্ কর রে, 
ত্ারে রক নতু্ন একবট পব িা  বেরয়রে, ত্ারে রক অন্ন-িস্ত্র,িাসস্থারন  বনিয়ত্া বেরয়রে; 

(২) মাবলক ও োসী  সম্পকব অিশ্যই লঘাষনা ক রত্ হরি। র্ারত্ ললাকমরন ত্ারে  েুইজরন  িযাপার  লকান প্রকা  সরন্দহ ও 
সংশ্য় না থারক। এরত্ কর  না ীবট পায় র্থাথব সম্মান ও মর্বাো; 

(৩) এ  েরল োসীবট  শ্া ীব ক চাবহো পূ রন  একবট সুষু্ঠ িযিস্থা হয়, এরত্ একবেরক োসীবট  স্বাভাবিক চাবহো পূ ন হয় 
অনযবেরক োসীবট চাবহো পূ ন না ক রত্ লপর  অবিধ লকারনা পন্থা লিরে বনরিনা এরত্  ারি চাব বত্রক পবিত্রত্া ও শৃ্ংখলা 
িজায় থাকি; 

(৪) মাবলরক  জনয োসীরক বিরয় ক া জারয়জ।[24] 
লর্মন হােীরে এরসরে, লর্ িযবি োসীরক উিম রুরপ লালন-পালন, প্রবত্পালন কর , ত্া  প্রবত্ ইহসান কর , ত্ারক মুি কর  
বিিাহ কর  ত্া  জরনয আরে বেগুন সওয়াি;[25] 

(৫) োসীরক লকারনামরত্ই িযবভচার  লজা  ক া র্ারিনা লর্মনটা ল ামান সমারজ প্রচলন বেরলা; 

(৬) োসীরক অন্ন-িরস্ত্র  বনিয়ত্া বেরত্ হরি, সারথ উিম আচ ন ক রত্ হরি; 

(৭) োসী র্বে উমু্মল ওয়ালাে অথব ওই মাবলরক  সিারন  জননী হয় ত্রি ওই োসী বিবি হা াম হরয় র্ারি। হােীরে এরসরে, 
লত্াম া উমু্মল ওয়ালাে বিবি কর ানা। [26] 

আ  ওই োসী মাবলরক  মৃতু্য  পর  মুি হরয় র্ারি।[27] এরত্ লর্মন োসী  মুি হওয়া  সুরর্াি আরে, লত্মবন সিারন  
বপতৃ্পব চরয়  বনিয়ত্া আরে। আ  সিান ও মুি িরল বিরিবচত্ হরি; 

(৮) োসী  জনয এ সুরর্াি ও  রয়রে লস মাবলরক  কারে োসত্ব লথরক মুি হওয়া  জনয আরিেন ক রত্ পার  এিং োসত্ব 
লথরক মুবি লপরত্ পার । োসত্ব লথরক মুবি  উপায় বনরয় এই বসব রজ  পিব-১ এ আরলাচনা ক া হরয়রে; 

(৯) সিরচরয় িড় সুবিধা হরলা এরত্ োসী খুি কাে লথরক ইসলাম সম্পরকব জানরত্, িুেরত্, উপলবি ক রত্ পার । এরত্ হয়ত্ 
লস ইসলাম গ্রহন কর  বনরত্ পার , র্া ত্া  জরনয বচ স্থায়ী জাহান্নাম লথরক মুবি আ  বচ শ্াবি  জান্নারত্  বনিয়ত্া বেরত্ 
পার ; 

[চলরি ইন শ্া আল্লাহ] 
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৯৫ 
ত্াকেীর   প্রবত্ ঈমারন  ত্াৎপর্ব  
- শ্ায়খ মুহাম্মাে সাবলহ আল মুনাবিে 
 

প্রশ্ন: ত্াকেীর   প্রবত্ ঈমান িলরত্ কী িুোয়? 
 
উত্তর: সমি প্রশ্ংসা আল্লাহ  জনয। 

 
 ত্াকেী  িা ভািয: এ মহাবিরশ্ব র্া বকেু ঘটরি আল্লাহ ত্াআলা কতৃ্বক ত্াাঁ  পূিবজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুর্ায়ী লসসি বকেু বনধবা ণ কর  
 াখারক ত্াকেী  িলা হয়। 
 
 ত্াকেীর   প্রবত্ ঈমান চা বট বিষয়রক অিভুবি কর । 
 
 এক: 
 
এই ঈমান আনা লর্, আল্লাহ ত্াআলা প্ররত্যকবট বিষয় সম্পরকব সমবষ্টিত্ভারি ও পুঙ্খানুপুঙ্খভারি জারনন। ত্াাঁ  এ জানা অনাবে 
ও অনি -ত্াাঁ  বনজ কমব সম্পরকব অথিা িান্দা  কমব সম্পরকব। 
 
 েুই: 
 
এই ঈমান আনা লর্, আল্লাহ ত্াআলা লওরহ মাহেুরজ সিবকেু বলরখ ল রখরেন। 
 
 এ েুবট বিষয় সম্পরকব আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “তু্বম বক জান না লর্,নরভামণ্ডরল ও ভুমন্ডরল র্া বকেু আরে আল্লাহ সিবকেু 
জারনন। বনিয় এসি বকত্ারি বলবখত্ আরে। বনিয় এটা আল্লাহ  কারে সহজ।”[সূ া হি, আয়াত্: ৭০] সবহহ মুসবলরম 
আবু্দল্লাহ ইিরন আম  ইিরন আস ( াঃ) লথরক িবণবত্ আরে- বত্বন িরলন, “আবম  াসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামরক 
িলরত্ শুরনবে বত্বন িরলন: আল্লাহ ত্াআলা সৃবষ্টকূল সৃবষ্ট  পিাশ্ হাজা  িে  আরি সৃবষ্টকূরল  ত্াকেী  বলরখ ল রখরেন।” 
 
বত্বন আর া িরলন: “আল্লাহ ত্াআলা প্রথম সৃবষ্ট কর রেন কলম। সৃবষ্ট  প  কলমরক িলরলন: ‘বলখ’। কলম িলল: ইয়া  ব্ব! 
কী বলখি? বত্বন িলরলন: লকয়ামত্ পর্বি প্ররত্যক বজবনরস  ত্াকেী  বলখ।”[ আিু োউে (৪৭০০)] আলিাবন সবহহ আিু োউে 
গ্ররন্থ হাবেসবটরক সবহহ িরলরেন। 
 
 বত্ন: 
 
এই ঈমান  াখা লর্, লকান বকেুই আল্লাহ  ইচ্ছা  িাইর  ঘরট না। লহাক না লসটা আল্লাহ  করমব  সারথ সংবেষ্ট অথিা  
মাখলুরক  করমব  সারথ সংবেষ্ট। আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “আপনা  পালনকত্বা র্া ইচ্ছা সৃবষ্ট কর ন এিং (র্া ইচ্ছা) মরনানীত্ 
কর ন।”[সূ া কাসাস, আয়াত্: ৬৮] বত্বন আর া িরলন: “এিং আল্লাহ র্া ইচ্ছা লসটাই কর ন”[সূ া ইব্রাবহম, আয়াত্: ২৭] বত্বন 
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আর া িরলন: “বত্বনই মাতৃ্িরভব লত্ামারে রক আকৃবত্ োন কর ন লর্ভারি ইচ্ছা কর ন লসভারি।”[সূ া আরল ইম ান, আয়াত্: 
৬] 
 
 িান্দা  কমব সম্পরকব আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “আ  আল্লাহ ইচ্ছা ক রল অিশ্যই ত্ারে রক লত্ামারে  উপ  েমত্া বেরত্ 
পা রত্ন। র্ারত্ ত্া া বনবিত্রূরপ লত্ামারে  বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ ক রত্ পা ত্।”[সূ া বনসা, আয়াত্: ৯০] বত্বন আর া িরলন: 
“লত্ামা   ি র্বে ইচ্ছা ক ত্, ত্রি ত্া া ত্া ক ত্ না”[সূ া আল-আনআম, আয়াত্: ১১২] 
 
 অত্এি, সকল ঘটনা, সকল কমব, সকল অবিত্ব আল্লাহ  ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ র্া চান লসটাই হয়, বত্বন র্া চান না, লসটা হয় 
না। 
 
 চা : 
 
র্ািত্ীয় সিবকেু  জাত্, নিবশ্ষ্টয, িবত্ ও বস্থবত্ সি আল্লাহ -ই সৃবষ্ট। 
 
আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “আল্লাহ সিবকেু  স্রষ্টা এিং বত্বন সিবকেু  ত্ত্ত্বািধায়ক।” [সূ া আর্-রু্মা , আয়াত্: ৬২] বত্বন আর া 
িরলন: “বত্বন সিবকেু সৃবষ্ট কর রেন এিং প্ররত্যকরক র্রথাবচত্ আকৃবত্ োন কর রেন।” [সূ া েু কান, আয়াত্:২] বত্বন নিী 
ইব্রাবহম আলাইবহস সালাম সম্পরকব িরলন বত্বন ত্াাঁ  কওমরক উরেশ্য কর  িরলন: “অথচ আল্লাহই লত্ামারে রক এিং লত্াম া 
র্া ক  ত্া সৃবষ্ট কর রেন?” [সূ া আস্-সাফ োত্, আয়াত্:৯৬] 
 
 লর্ িযবি এ বিষয়গুরলা  প্রবত্ ঈমান এরনরে লস ত্াকেীর   প্রবত্ সবঠকভারি ঈমান এরনরে। 
 
 এত্েণ আম া ত্াকবের   প্রবত্ ঈমান আনা  লর্ বিি ণ বেলাম লসটা করমব  লেরত্র িান্দা  ইচ্ছাশ্বি থাকা ও েমত্া থাকা  
সারথ সাংঘবষবক নয়। িান্দা  ইচ্ছাশ্বি  রয়রে। িান্দা ইচ্ছা ক রল লকান লনক কাজ ক রত্ পার  এিং ইচ্ছা ক রল ত্া িজবন 
ক রত্ পার । ইচ্ছা ক রল লকান গুনাহ  কাজ ক রত্ পার  এিং ইচ্ছা ক রল ত্া িজবন ক রত্ পার । শ্ব য়রত্  েবলল ও 
িািি েবলল িান্দা  এ ইচ্ছাশ্বি সািযি কর । 
 
শ্ বয় েবলল হরচ্ছ- আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “ঐ বেনবট সত্য। অত্এি র্া  ইচ্ছা লস ত্া   রি  বনকট আশ্রয় গ্রহণ 
করুক।”[সূ া নািা, আয়াত্: ৩৯] 
 
 বত্বন আর া িরলন: “সুত্ াং লত্াম া লত্ামারে  েসলরেরত্ লর্ভারি ইচ্ছা লসভারি িমন ক ”[সূ া িাকা া, আয়াত্: ২২৩] 
 
 বত্বন িান্দা  সেমত্া সম্পরকব িরলন: “অত্এি, লত্াম া র্থাসাধয আল্লাহরক ভয় ক ”[সূ া ত্ািািুন, আয়াত্: ১৬] 
 
 বত্বন আর া িরলন: “আল্লাহ লকান িযবিরক ত্া  সামরথবয  িাইর  োবয়ত্ব লেন না। লস র্া অজবন কর  ত্া ত্া -ই জনয এিং লস 
র্া কামাই কর  ত্া ত্া -ই উপ  িত্বারি।”[সূ া িাকা া, আয়াত্: ২৮৬] 
 
এ আয়াত্গুরলা সািযি কর  লর্, মানুরষ  ইচ্ছাশ্বি ও েমত্া  রয়রে। এ েুবট  মাধযরম লস র্া ইচ্ছা ত্া ক রত্ পার  এিং র্া 
ইচ্ছা ত্া িজবন ক রত্ পার । 
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 িািি েবলল: প্ররত্যক মানুষ জারন লর্, ত্া  ইচ্ছাশ্বি ও েমত্া  রয়রে। এ েুরটা  মাধযরম লস র্া ইচ্ছা ত্া ক রত্ পার  এিং 
র্া ইচ্ছা ত্া িজবন ক রত্ পার । মানুষ ত্া  ইচ্ছায় সাবধত্ কমব লর্মন- হাাঁটা এিং ত্া  অবনচ্ছায় সাবধত্ কমব লর্মন- ল ািী  
কাাঁপুবন এত্েুভরয়  মরধয পাথবকয ক রত্ পার । ত্রি মানুরষ  ইচ্ছা ও েমত্া আল্লাহ  ইচ্ছা ও েমত্া  অনুিত্বী। এ  েবলল 
হরচ্ছ আল্লাহ ত্াআলা  িাণী: “লর্ লত্ামারে  মরধয স ল পরথ চলরত্ চায়- ত্া  জনয। আ  লত্াম া ইচ্ছা ক রত্ পা  না, র্বে 
না সৃবষ্টকুরল   ি আল্লাহ ইচ্ছা কর ন।” [সূ া ত্াকিী , আয়াত্: ২৮-২৯] 
 
ত্াোড়া লিাটা মহাবিশ্ব আল্লাহ ত্াআলা  মাবলকানাধীন। অত্এি, ত্াাঁ  মাবলকানাভুি  ারজয লকান বকেু ত্াাঁ  অজ্ঞাত্সার  অথিা 
অবনচ্ছায় ঘটা সম্ভি নয়। 
 
 আল্লাহই সিরচরয় ভাল জারনন।  
 
লেখুন: ‘শ্ হু উসুলুল ঈমান’ – শ্াইখ উোইমীন।
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৯৬ 

The Oedipus Complex  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

লথরিস নি ীরত্ লকারনা বকেু ই অভাি লনই। ত্া পর ও  াজা লুইস আ  ত্া  স্ত্রী জরকাস্ট্া  মরন লকারনা সুখ লনই। কা ণ, 
ত্া া বনঃসিান। িহু িে  সিানহীন থাকা  প  লুইস এক িণরক  সাহার্য বনরলন। িণক ভবিষযৎিাণী ক রলা লর্,  াজা 
লুইরস  র্বে লকারনা পুত্র সিান জমায়, ত্রি লস ত্ারক হত্যা ক রি আ  বনরজ  মারক বিরয় ক রি। েুঃখজনকভারি, লস 
িের ই ত্ারে  একবট পুত্রসিান হরলা। প্ররেসীটা লঠকারত্  াজা লুইস লেরলটা  লিাড়ালী লকরট লেলরলন র্ারত্ লেরলটা 
হামাগুবড়ও না বেরত্ পার । ত্া প  জরকাস্ট্া লেরলটারক এক চাকর   হারত্ তু্রল বেরলন। চাক টারক বনরেবশ্ বেরলন 
লেরলটারক হত্যা ক া  জনয। 
. 

বকন্তু এই বনষ্পাপ লেরলটারক হত্যা ক রত্ ললাকটা  মন সায় বেরলা না। ত্াই লস লেরলটারক এক  াখারল  হারত্ তু্রল বেরলা। 
প িত্বীরত্ করয়ক হাত্ পালািেল হরয়, লেরলটা লশ্ষ পর্বি পবলিারস  মহরল আশ্রয় লপরলা। পবলিাস বেরলন লথরিস এ  
প্রবত্রিশ্ী নি ী কব ন্থ এ   াজা।  াজা আ   াণী লেরলটারক বনরজ  লেরল  মত্ই লালন-পালন ক রত্ লািরলন আ  ত্া  
নাম  াখরলন “ইবিপাস” । 
. 

ইবিপাস খুি সুরখই  াজমহরল িড় হরত্ থাকরলা। বকন্তু রু্িক িয়রস হঠাৎ এক মাত্াল ত্ারক “জা জ” িরল িাবল বেরলা। 
মাত্ালটা ত্ারক আর া জানারলা, ইবিপাস  াজা পবলিারস  বনরজ  সিান না। ইবিপাস ত্া  িািা মারক ঘটনা  সত্যত্া বজরজ্ঞস 
ক রল ত্া া ত্া অস্বীকা  ক রলন। সত্যটা জানরত্ ইবিপাস এক িণরক  আশ্রয় লনয়। িণক ত্ারক শুধু এরত্াটুকু িরল লর্, 
ইবিপাস বনরজ  িািারক হত্যা ক রি আ  বনরজ  মারক বিরয় ক রি। এমন কুৎবসত্ পব ণবত্ এড়ারত্, ইবিপাস কব ন্থ নি ী 
লথরক পাবলরয় র্ায়।  
“বিবধ  বলখন, র্ায় না খন্ডন”- িরল একটা কথা আরে। না হরল লকন ইবিপাস কব ন্থ নি ী লেরড় বনরজ  জমভূবম লথরিরসই 
বের  আসরিন? লথরিরস আসা  প প ই লস এক  রথ  সামরন পরড় আ   রথ  চালরক  সারথ বিিারে জবড়রয় পরড়। েিড়া 
এমন পর্বারয় লপৌোয় লর্, ইবিপাস চালকটারক হত্যা কর  লেরল। েুঃখজনকভারি, লসই চালকটাই বেরলন লথরিরস   াজা লুইস, 
ইবিপারস  জমোত্া। এভারি বনরজ  জমোত্ারক হত্যা কর  ইবিপাস ভবিষযৎিাণী আংবশ্ক পূণব কর  লেলরলা বনরজ  
অজারিই। এক চাক  লুইসরক  ািায় মৃত্ লেখরত্ লপরয়  াজমহরল অিবহত্ ক রলা। পুর া লথরিস নি ীরত্ লশ্ারক  োয়া 
লনরম আসরলা। 
. 

লথরিরস  পথ চলরত্ চলরত্ ইবিপাস এক বফংে (না ী  মুখ ও বসংরহ  লেহবিবশ্ষ্ট োনাওয়ালা োনি) এ  সামরন পড়রলা। 
বফংে পবথকরে  ধাাঁধা বজরজ্ঞস ক রত্া। সবঠক উি  বেরত্ পা রল ত্ারে  লেরড় বেরত্া আ  ভুল উি  বেরল ত্ারে  হত্যা 
ক রত্া। োনিটা ত্ারক বজরজ্ঞস ক রলা, “লকান প্রাণী সকারল চা  পারয়, বিরকরল েুই পারয় আ   ারত্ বত্ন পারয় হাাঁরট?” 
ইবিপাস উি  বেরলা- “মানুষ”। নশ্শ্রি ত্া া চা পারয় হামাগুবড় বেরয় হাাঁরট, পব ণত্ অিস্থায় েুইপারয় আ  িৃদ্ধািস্থায় েুই পা 
আ  লাবঠ অথবাৎ বত্ন পারয়। ওবিপারস  উি  সবঠক হরলা। োনিটা ত্ারক কাাঁরধ বনরয় লথরিস ঘু ারলা। লথরিরস  সিাই 
অিাক হরয় ত্া লেখরলা, কা ণ ইবিপাসই প্রথম এই োনিটা  কাাঁরধ চড়রত্ লপর রে। 
. 
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এবেরক  াজা  মৃতু্যরত্  াণী জরকাস্ট্া  ভাই লঘাষণা কর বেরলন, লর্ বফংে এ  কাাঁরধ চড়রত্ পা রি ত্ারকই লথরিরস   াজা 
লঘাষণা ক া হরি। ত্াই ওবিপাসরক লথরিরস   াজা লঘাষণা ক া হরলা আ   াজা  বিধিা স্ত্রী জরকাস্ট্া  সারথ ত্ারক বিরয় 
লেয়া হরলা। ত্ারে  সিান ও হরলা। এভারি ইবিপাস পুর া ভবিষযৎিাণী পূণব ক রলা- “লেরলটা বনরজ  িািারক হত্যা ক রি 
আ  বনরজ  মারক বিরয় ক রি।” 
. 

বিরয়  করয়ক িে  প   ারজয ভয়ািহ েুবভবে েবড়রয় পড়রলা। জনজীিন বিপর্বি হরয় পড়রলা। এ অিস্থা লঠকারত্  াজা 
ইবিপাস এক িণরক  আশ্রয় বনরলা। িণক জানারলা, র্বে  াজা লুইরস  হত্যাকা ী  শ্াবি হয় ত্রি নি ীরত্ শ্াবি বের  
আসরি। হত্যাকা ীরক পব চয় জানরত্ ইবিপাস লথরিরস  ভািিােী টায়া বসয়াস এ  সাহার্য চাইরলা। টায়া বসয়াস ত্ারক 
বত্ স্কা  ক রলা আ  ত্ারক  াজা লুইরস  হত্যাকা ীরক খুাঁজরত্ বনরষধ ক রলা। ইবিপাস আর া জানরত্ পা রলা, এ নি ীরত্ 
েুবভবরে  কা ণ হরচ্ছ এখারন এক িযবি বনজ িািারক হত্যা কর রে আ  মারক বিরয় কর রে। কব ন্থ নি ীরত্ থাকা অিস্থায় 
লশ্ানা ভবিষযৎিাণীটা ইবিপারস  মরন পরড় লিরলা। লস কব ন্থ নি ীরত্ েূত্ পাবঠরয় জানরত্ পা রলা  াজা পবলিাস মা া 
বিরয়রেন। 
. 

বপত্া  মৃতু্য  সংিাে শুরনও ইবিপাস স্ববি লিাধ ক রলা। কা ণ, এখন লত্া আ  ভবিষযৎিাণী পূণব হওয়া সম্ভি না। েূত্ ত্ারক 
আর া জানারলা লর্, লস জানরত্ লপর রে- ইবিপাস  াজা পবলিারস  পালক সিান বেরলা। এ কথা শুরন ইবিপাস ধাাঁধায় পরড় 
লিরলা। কা ণ,  াণী জরকাস্ট্া ত্ারক একিা  িরলবেরলা লর্,  াজা লুইস আ   াণী জরকাস্ট্া ত্ারে  একমাত্র সিানরক এক 
চাকর   হারত্ তু্রল বেরয়বেরলা। এবেরক  াণী জরকাস্ট্া র্খন সি শুনরলন আ  ইবিপারস  লিাড়ালী  বেরক ত্াকারলন বত্বন সি 
িুেরত্ পা রলন। বত্বন িুেরত্ পা রলন ইবিপাস আসরল ত্া  আপন লেরল। বত্বন ইবিপাসরক বনরষধ ক রলন, লস র্ারত্ 
িযাপা টা বনরয় আ  না ঘাটায়। বকন্তু ইবিপাস লথরম লিরলা না। লর্ চাক টা  হারত্  াণী জরকাস্ট্া  লেরলরক তু্রল লেয়া 
হরয়বেরলা, ইবিপাস ত্ারক লিরক পাঠারলা। আ  ত্া  মাধযরমই লস জানরত্ পা রলা, পবলিারস  পালকসিান আ   াণী 
জরকাস্ট্া  পব ত্যি সিান একই িযবি। ইবিপাস বনরজ! 
. 

 াণী জরকাস্ট্া ত্ীব্র লিায় আত্নহত্যা ক রলন। ইবিপাস মৃত্ মারয়  সামরন আসরলা। আ  কাাঁেরত্ কাাঁেরত্ িলরলা, “তু্বম 
আমা  মা! আ  আমা  লচাখ বকনা লত্ামারক কামনা  েৃবষ্টরত্ লেরখরে!” অনুরশ্াচনায় ইবিপাস বনরজ  লচাখ মারয়  লনকরলস 
বেরয় লখাাঁচারত্ লখাাঁচারত্ অন্ধ কর  লেলরলা। চরল লিরলা বনিবাসরন। 
. 

িল্পটা গ্রীক পু াণ লথরক লনয়া। সত্য নাবক বমথযা জানা  উপায় লনই। ১৮৮০ সারল এ ঘটনাবটরক লকন্দ্র কর  একবট মি-নাটক 
প্রেবশ্বত্ হয়। নাটকবট লিশ্ িযিসা সেল হয়। র্া লসসময়কা  বিখযাত্ মনিত্ত্ববিে বসিমুন্ড েরয়িরক লিশ্ প্রাভাবিত্ কর । 
. 

মরনাবিজ্ঞারন বসিমুন্ড েরয়ি লিশ্ বিখযাত্ (নাবক কুখযাত্!) নাম। বত্বন প্রায় সিবকেুই িযাখযা ক রত্ন লর্ৌনত্া বেরয়। এমনবক 
একটা লেরল লোটরিলা লখলনা  প্রবত্ আকৃষ্ট হয়, এটাও বত্বন লর্ৌনত্া বেরয় িযাখযা ক রত্ন। েরয়ি োিী ক রত্ন সকল 
সামাবজক সম্পকবই লর্ৌনত্ারকবন্দ্রক[১]। 
. 

ওবিপারস  িল্প লথরক বত্বন এই উপসংহা  টারনন লর্, সকল লেরলই ত্া  মারক কামনা  িস্তু মরন কর । র্া  কা রণ, ত্া া 
ত্ারে  িািা  প্রবত্ বহংসা অনুভি কর । বত্বন এটা  নাম লেন “ইবিপাস কমরপ্লে”। েরয়রি  িযাখযা এরত্াটাই হাসযক  এিং 
বিকৃত্ লর্, অরনক বিিত্বনিােী াও ত্া  এইসি উদ্ভট িযাখযা লমরন বনরত্ পার বন। ত্ারে  মরত্ েরয়ি লকারনা বিজ্ঞানী নয় ি ং 
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“িল্পকা ”। 
. 

সমকাবমত্া প্রমারণ  লেরত্র, অরনরক  কারেই িা উইরন  বিিত্বনিাে শ্ি একটা েবলল। ত্ারে  রু্বি হরচ্ছঃ মানুষ ও অনযানয 
প্রাণীরে  পূিবপুরুষ একই হিা  কা রণ আচ রণ আ  প্রিৃবিরত্ অনযানয প্রাণীরে  লথরক মানুরষ  খুি লিশ্ী পাথবকয লনই। ত্াই 
র্বে পশুরে  মরধয সমকাবমত্া থারক, আম া লকন ত্া ক রত্ পা রিা না? বঠক একইভারি প্রাণীরে  মরধয র্বে ইনরসস্ট্ িা 
অর্াচা  বিেযমান থারক, ত্রি আমারে  ত্া ক রত্ সমসযা বক? সমকাবমত্া এখন পািারত্য লমাটামুবট খুিই স্বাভাবিক িযাপা । 
বকন্তু এই বিকৃত্ লর্ৌনাচার   রু্রিও িহু মানুষ ইনরসস্ট্রক স্বাভাবিকভারি বনরত্ পা রে না। কা ণ, বেনরশ্রষ বিকৃবত্ ও লত্া 
একটা সীমা আরে। ত্াই ইনরসস্ট্রক িলা হয় “The last taboo”। বকেু বিকৃত্ মানুষ োিী কর , এই স্বাভাবিক(!) প্রিৃবিরক 
স্বীকা  কর  বনরত্ পা রল নাবক আম া পুর াপুব  মুি হরত্ পা রিা। 
. 

এরে  জনয আশ্া  িাণী ল রখ সম্প্রবত্, লস্পন আ   াবশ্য়া পা ষ্পব ক সম্মবত্  বভবিরত্ ইনরসস্ট্রক নিধত্া বেরয়রে[২]। 
জামবানী ভাই-রিারন  অর্াচা রক নিধত্া বেরয়রে[৩]। আরমব কাও নিধত্া লেয়া  পরথ আিারচ্ছ। 
. 

অর্াচার   লেরত্র, বিকৃত্মনারে  খুি বপ্রয় একটা রু্বি হরচ্ছ- “ If animals can do it, why can’t we?” 

প্রথমত্, বিজ্ঞানী াও স্বীকা  কর ন বকেু বকেু ননবত্কত্া শুধুমাত্র মানুরষ  জনযই। আম া র্খন পশুরে  আচ রণ  কথা িবল, 
ত্খন আম া কখরনাই “ধষবণ” বকংিা “বিরয়” এই টামবগুরলা িযিহা  কব  না। এগুরলা শুধুমাত্র মানুরষ  জনযই স্বত্য। 

বেত্ীয়ত্, প্রাবণজিরত্ ইনরসস্ট্ স্বাভাবিক, এবট একবট অসত্য কথা। জীিবিজ্ঞানী া িরলন, বকেু িযবত্িম িাে বেরল প্রাবণজিরত্ 
ইনরসস্ট্ একবট বি ল ঘটনা[৪]।  
তৃ্ত্ীয়ত্, এমনবক প্রাবণরে  মরধয স্বাভাবিক প্রিৃবি  রয়রে লর্, ত্া া  রি  সম্পরকব  কার া সারথ বমবলত্ না হরয় েূ িত্বী কার া 
সারথ বমবলত্ হরত্ চায়। এটারক িলা হয়, “Sexual imprinting”[৫] । 
. 

উইবকবপবিয়ারত্, ইনরসরস্ট্  লর্ সংজ্ঞা লেয়া হরয়রে, ত্া  মরধয কাবজনরে রকও অিভুবি ক া হরয়রে। এরেরত্র, ইসলারম  
েৃবষ্টভঙ্গী এরকিার  পব ষ্কা । আম া িবল, কাউরক আমারে  ভাই অথিা লিান হরত্ হরল অিত্ আমারে  িািা বকংিা মা এক 
হরত্ হরি। জারহলী রু্রি, আ িরে  একবট কালচা  বেরলা। বপত্া মা া লিরল বপত্া  স্ত্রী লেরল  অবধকার  চরল লর্রত্া। 
এমনবক, লস সমরয় বমশ্ , ই ান ইত্যাবে লেরশ্ অর্াচা  বিেযমান বেরলা।  াজা া বনজ কনযারে  বিরয় ক রত্ন [৬] । 
আল্লাহত্ায়ালা কু ’আরন পব ষ্কা ভারি এসি বনবষদ্ধ কর নঃ 
. 

“লর্ না ীরক লত্ামারে  বপত্া-বপত্ামহ বিিাহ কর রে লত্াম া ত্ারে  বিিাহ কর া না। বকন্তু র্া বিিত্ হরয় লিরে। এটা অেীল, 
ির্রি  কাজ এিং বনকৃষ্ট আচ ণ।  
লত্ামারে  জরনয হা াম ক া হরয়রে লত্ামারে  মাত্া, লত্ামারে  কনযা, লত্ামারে  লিান, লত্ামারে  েুেু, লত্ামারে  খালা, 
ভ্রাতৃ্কণযা; ভবিনীকণযা লত্ামারে  লস মাত্া, র্া া লত্ামারে রক িনযপান কব রয়রে, লত্ামারে  েুধ-রিান, লত্ামারে  স্ত্রীরে  মাত্া, 
লত্াম া র্ারে  সারথ সহিাস কর ে লস স্ত্রীরে  কনযা র্া া লত্ামারে  লালন-পালরন আরে। র্বে ত্ারে  সারথ সহিাস না কর  
থাক, ত্রি এ বিিারহ লত্ামারে  লকান লিানাহ লনই। লত্ামারে  ঔ সজাত্ পুত্ররে  স্ত্রী এিং েুই লিানরক একরত্র বিিাহ ক া; 
বকন্তু র্া অত্ীত্ হরয় লিরে। বনিয় আল্লাহ েমাক ী, েয়ালু।” ( সূ া বনসাঃ ২২-২৩)  
. 
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িাইরিরলও ইনরসস্ট্রক বনবষদ্ধ ক া হরয়রে[৭]। বকন্তু েুঃখজনকভারি একইসারথ, িাইরিরল েশ্বট ও লিশ্ী অর্াচার   িল্প 
িণবনা ক া হরয়রে। র্া  মরধয উরল্লখরর্ািয হরচ্ছঃ 

--- লূত্(আঃ) এ  েুই লমরয় ত্ারে  িািারক প প  েুই াত্ মে পান ক ায় এিং িািা  সারথ বমবলত্ হয়। েরল, লমরয় েুইবট 
িািা  ো া িভবিত্ী হরয় পরড়[৮]। 

--- ইব্রাহীম(আঃ) আ  ত্াাঁ  স্ত্রী সা াহ এ  িািা একই িযবি বেরলন। র্া  অথব, সা াহ বেরলন ইব্রাহীম(আঃ) এ  সৎ লিান[৯]। 

--- োউে(আঃ) এ  িড় লেরল এিং বসংহাসরন  উি সূ ী অরম্নান, ত্া  লিান ত্ামা রক ধষবণ কর [১০]। োউে(আঃ) এ  
আর ক লেরল অিরশ্ালম ত্া  বপত্া  সারথ বিরদ্রাহ কর  লখালা আকারশ্  নীরচ পুর া ইস ারয়লিাসী  সামরন ত্া  বপত্া  
উপপত্নীরে  ধষবণ কর [১১]। 

এখারন প্রসঙ্গত্ উরল্লখয লর্, আমারে  মুসবলমরে  আবকো হরচ্ছ, সকল নিী াই বনষ্পাপ বেরলন। র্বে এমন লকারনা বকেু লকারনা 
পূিবিত্বী বকত্ারি উরল্লখ ক া হয় র্া নিীরে  চব ত্ররক কুলবষত্ কর , ত্রি ত্া বিকৃত্ এিং িারনায়াট। 
. 

িত্বমারন নাবিকসহ অরনরকই প্রশ্ন তু্রল, র্বে ধমবগ্ররন্থ  পবিত্র িযবি আ  ত্ারে  সিারন া এসি ক রত্ পার  আ  ঈশ্ব  লসটা 
ত্াাঁ  বকত্ারি উরল্লখও ক রত্ পার ন, ত্রি আমারে  এসি ক রত্ সমসযা বক? িত্বমারন ত্াই পািারত্য ইনরসস্ট্ ভয়ািহ 
আকার  িাড়রে।  
লিশ্ী না, পিাশ্ িে  আরিও সিাই সমকাবমত্া  মত্ ইনরসস্ট্রকও একবট বিকৃত্ লর্ৌনাচা  বহরসরি জানরত্া। পব সংখযান 
অনুসার , ১৯৫৫ সারল আরমব কারত্ প্রবত্ বমবলয়রন লকিল একজন মানুষ অর্াচার  বলপ্ত হরত্া[১২]। আ  এখন? প্রবত্ বত্নবট 
লমরয়  মরধয একবট লমরয় আ  প্রবত্ পাাঁচবট লেরল  মরধয একবট লেরল ত্ারে  িয়স ১৮ হিা  পূরিবই পব িা  কতৃ্বক 
শ্া ীব কভারি লাবিত্ হয়[১৩]। 
. 

আচ্ছা, আমারে  এখারন বক অিস্থা? NDTV এ  একবট ব রপারটব প্রবত্রিশ্ী লেশ্ ভা রত্ অর্াচার   একবট পব সংখযান লেখারনা 
হরয়রে[১৪]। পব সংখযান অনুসার , ভা রত্ ৫৩% বশ্শু শ্া ীব কভারি লাবিত্ হয়। ৭২% বশ্শুরক নী রি এই লািনা সহয ক রত্ 
হয়। ৬৪% অর্াচার   বশ্কা  বশ্শুরে  িয়স ১০-১৮ িে । ৩২% এ  িয়স লকিল ২-১০। বচিা ক া র্ায়? মাত্র েুই লথরক 
েশ্! র্া া এই অর্াচার   বশ্কা  হয় ত্ারে  ৮৭% লক িা িা  এই শ্া ীব ক লািনা  লভত্  বেরয় লর্রত্ হয়। 
. 

র্া া আমা  এই বলখা পরড় এরত্ােণ “এমন বিকৃত্ টবপক বনরয় লকন বলখবে!” এমনটা ভািবেরলন ত্ারে  জনয এই 
পব সংখযানগুরলা লেয়া। করয়ক িে  আরিও এমন বিকৃত্ বকেু লর্ মানিসমারজ থাকরত্ পার  ত্া আমা  ধা ণা  িাইর  বেরলা। 
আ  সবত্য িলরত্ লর্ লকারনা সুস্থ-স্বাভাবিক মানুরষ  বনকট এসি বিকৃত্ মরন হরি। আবম প্রথম ইনরসস্ট্ টামবটা  সারথ পব বচত্ 
হই, িত্বমান সমরয় নাবিকরে  নিী লর ে িাউরস  সারথ হামজা জবজবরস  এক বিরিরট[১৫]। বিত্রকব  এক পর্বারয়, হামজা 
জবজবস, লর ে িাউসরক প্রশ্ন কর নঃ 
. 

“Why is incest wrong?” ( অর্াচা  লকন বঠক নয়? ) 
লর ে িাউস জিাি লেন, “ It’s not clear(to) me that it’s wrong.” (আমা  কারে মরন হয় না লর্ এটা খা াপ বকেু।) 
. 

আবম জিাি শুরন থ’ হরয় বিরয়বেলাম। বিশ্বাস ক রত্ পা বেলাম না লর্, পৃবথিীরত্ এমরনা মানুষ থাকরত্ পার  র্া া এটারক 
নিধ মরন ক রত্ পার । বিত্রকব  প  নাবিকরে  লস া নিী ব চািব িবকে ত্া  টুইটা  একাউরন্ট উি বট লশ্য়া  কর  ত্া  
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সম্মবত্ প্রকাশ্ কর ন[১৬]। 
. 

আমারে  িাংলারেরশ্ বক অিস্থা? বমবিয়ারত্ র্ারে রক িাংলারেরশ্ বিজ্ঞানমনষ্ক(!) বচিাভািনা   াজপুত্র িলা হয়, ত্ারে  মরধয 
অনযত্ম হরলা- আবসে মবহউবেন, অবভবজৎ  ায়,  াজীি হায়ো  ও রে থািা িািা। আমা  কারে প্রমাণ  রয়রে, এ া সিাই 
ত্ারে  বিবভন্ন ললখায় অর্াচা রক প্ররমাট কর রেন। 
. 

এোড়া িঙ্গরেশ্ীয় নাবিকরে  ধমবীয়গ্রন্থ “মুিমনা” ব্লরি আজ লথরক প্রায় পাাঁচ িে  আরি আেনান নারম এক ব্লিা  “নষ্ট  াবত্র” 
নারম একবট লোটিল্প বলরখন[১৭]। ত্ারত্ কল্পনা  অরর্ািয বিকৃবত্রত্ ললখক িািারক বনরয় েুই লমরয়  েযান্টাবস  কথা 
বলরখরেন। পুর া িল্পবটরত্ আসরল বক বেরলা লসবট আমা  পরে িলা সম্ভি না। আমা  রুবচরত্ কুরলারচ্ছ না। ললখক ত্া  অেীল 
িল্পটারক বিরশ্ষাবয়ত্ কর রেন এভারিঃ 
. 

“িল্পবট আসরল েীণেৃবষ্ট, বিশ্বারস  োসত্ব, আ  নষ্টাবম  বিরুরদ্ধ আমা , আপনা , ও আমারে  একটা সংগ্রাম। আ  িল্পবট 
িলাও হরয়রে বশ্শ্নবট  েৃবষ্টভবঙ্গ লথরক। করয়কিা  পড়রলই পাঠক িুেরত্ পা রিন লর্ মানুষ েমত্ািাণ হরয় ওঠরত্ চায় 
বনয়যরণ  মাধযরম, বকন্তু আসরল িমািত্ লস ত্া  বনরজ ই েমত্া  োস হরয় ওরঠ।” 
. 

আমা  জানামরত্, লর্ কার া  লর্ লকারনা বলখাই মুিমনা ব্লরি প্রকাশ্ ক া হয় না। মুিমনা ব্লি আ  ত্া  সারথ সংবেষ্ট সিাই 
এমন বিকৃত্ ললখা ব্লরি ল রখ প্রমাণ কর রেন, ত্া া আসরল মুিবচিা  নারম আমারে  বপ্রয় িাংলারেরশ্ অেীলত্া আ  
বিকৃত্মনষ্কত্া েবড়রয় র্ারচ্ছন। 
. 

আসরল ইনরসস্ট্ লকন বঠক নয় লসটা বনরয় আমা  মরন হয় না লকারনা বকেু ললখা  প্ররয়াজন আরে। লর্ লকারনা বিকৃবত্হীন 
মানুরষ  কারেই এটা কল্পনা  অরর্ািয।  
ইনরসরস্ট্  কা রণ “Inbreeding” ঘরট। র্া  েরল প িত্বী প্রজরম বিবভন্ন লজরনবটক বিজঅিবা  ঘরট থারক। 
. 

এমনবক, বিিত্বনিােও ইনরসস্ট্ লথরক সত্কব কর । কা ণ, প্রজম লথরক প্রজরম এই ইনবব্রবিং ঘটরল একবট প্রজাবত্  বিলুপ্ত 
হরয় র্ািা  সম্ভািনা  রয়রে[১৮]। অরনরকই প্রশ্ন কর ন, ইনবব্রবিং লত্া কাবজনরে  বিরয় ক রলও ঘটা  সম্ভািনা  রয়রে। 
ইসলারম লকন ত্াহরল কাবজনরে  বিরয় ক া  নিধত্া বেরয়রে? 
. 

এরকিার   রি  সম্পরকব  কার া সারথ আমারে  ৫০% জীন কমন থাকা  সম্ভািনা আরে। র্া  েরল খুি সহরজই ইনবব্রবিং 
ঘরট। বকন্তু কাবজনরে  লেরত্র এটা লকিল ১২.৫%, অরনক কম[১৯]। এরত্াটুকু সম্ভািনা অনয লর্ লকারনা শ্া ীব ক সম্পরকব  
লেরত্রই হরত্ পার । 
. 

কাবজনরে  বিরয়  লেরত্র র্রত্াটুকু েুাঁবক  রয়রে ত্া আর া সহরজই এড়ারনা র্ারি, র্বে আম া প্রজরম  প  প্রজম কাবজনরে  
বিরয় না কব । আ  এমনটা না ক া  প ামশ্ব  াসূল(সাঃ) আমারে  বেরয় বিরয়রেন[২০]। 
. 
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পািরত্য  বিবভন্ন পব িার   েৃষ্টাি আমারে  সামরন তু্রল ধ া হয়। লর্খারন লেখারনা হয়ঃ ভাই-রিান, মা-রেরল বকংিা িািা-
লমরয় বিরয় কর  একসারথ নাবক সুখী(!) সংসা  র্াপন ক রে। 
. 

িািিত্া বকন্তু এরকিার  আলাো কথা িরল। লর্সি পব িার  এসি বিকৃবত্ ঘরট থারক ত্ারে  মরধয পা ষ্পব ক শ্রদ্ধারিাধ থারক 
না[২১]। েিড়া, এলরকাহল, ড্রাি ইত্যাবে একেম বনত্যবনমবিক িযাপা  হরয় োাঁড়ায়[২২]। লর্সি লমরয় ত্ারে  বপত্া  ো া এই 
অর্াচার   বশ্কা  হয় ত্ারে  অনুভূবত্রত্ চ ম  াি, ঘৃণা, অবিশ্বাস, ভয় আ  লিা বমরশ্ থারক[২৩]। 
. 

এটা অস্বীকা  ক া  উপায় লনই, “Incest Taboo” লক েুরড় লেলা  মাধযরম মানিসমাজ বিকৃবত্  চ রম লপৌঁোরচ্ছ। বিজ্ঞারন  
লোহাই বেরয় বনরজরক পশু-পাবখ  লচরয়ও নীরচ  কাত্ার  নামারচ্ছ। িে  লজে ী খুি সুন্দ ভারি িযাখযা কর রেন বকভারি 
বসিমুন্ড েরয়ি একবট রূপকথারক আমারে  সামরন ভুলভারি উপস্থাপন কর রেন[২৪]। বত্বন এ  নাম বেরয়রেন “The Real 
Oedipal Complex”। ইবিপাস কখরনাই বনরজ  িািারক হত্যা ক রত্ চায়বন, মা  সারথ বমবলত্ হরত্ চায়বন। লস লচরয়রে এই 
কুৎবসত্ পব ণবত্ লথরক িাাঁচরত্। বকন্তু লস ত্া  ভািয লথরক িাাঁচরত্ পার বন। মানুষ কখরনাই ত্া  পব িার   প্রবত্ কামুক হরয় 
জমায় না। ি ং এগুরলা লর্ স্বাভাবিক না, এই লিাধ বনরয়ই লস জমায়। 
. 

আমা  খুি অিাক লারি এই বিকৃত্ লর্ৌনাচার   জয়িান িাওয়া মানুষগুরলাই আিা  প্রশ্ন তু্রল- লকন আমারে  নিী(সাঃ) 
বনরজ  লেরল  িউরক বিরয় কর বেরলন?(বমথযা োিী) লকন সাবেয়া( াঃ) লক ধষবণ কর বেরলন?(আর কবট বমথযা োিী) ত্া া িরল 
আমারে  নিী বশ্শুকামী বেরলন।(বভবিহীন) 
. 

মানুষরক মুবি  েীো লেয়া  োবিো  মানুষগুরলা ত্ারে  কুৎবসত্ বচিা ো া এরত্াটাই পব রিবষ্টত্ লর্; আজ ত্া া বনরজরে  
মারক মা ভািরত্ পা রে না, লিানরক লিান ভািরত্ পা রে না। জীিন মারনই ত্ারে  কারে "Sex & Drugs & Rock & 
Roll"। পুর া েুবনয়াটাই ত্ারে  কারে “Sex Object”। 
. 

বেনরশ্রষ এই মানুষগুরলাই লর্ আরলারক অন্ধকা  ভািরি, সরত্য  বিরুরদ্ধ োাঁড়ারি ত্ারত্ বক খুি লিশ্ী অিাক হিা  মরত্া বকেু 
আরে? 
. 

“In their hearts is disease, so Allah has increased their disease; and for them is a painful punishment 
because they [habitually] used to lie.” [ Al Quran 2:10] 
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৬। মুসবলম উম্মাহ  পত্রন বিরশ্ব  বক েবত্ হরলা?- সাইরয়ে আিুল হাসান আলী নােিী (পৃষ্ঠা-৮০-৮১) 

৭। Holy Bible: Leviticus 18:6-12, Leviticus 18:10, Leviticus 18:12-14, Deuteronomy 27:20-23 

৮। Holy bible: Genesis 19:30-38 

৯। Holy bible: Genesis 20:12 

১০। Holy bible: 2 Samuel 13 

১১। Holy bible: 2 Samuel 16 

১২। S. K. Weinberg, Incest Behavior (New York: Citadel). 

১৩। https://www.theatlantic.com/…/america-has-an-incest…/272459/ 

১৪। Incest: India's ugly secret tumbles out in series of 
cases- https://www.youtube.com/watch?v=vA61xBnVb14&t=1s 

১৫। Lawrence Krauss vs Hamza Tzortzis - Islam vs Atheism Debate 
https://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI 

১৬। https://twitter.com/richarddawki…/status/312320023035273216… 

১৭। https://blog.mukto-mona.com/2012/07/23/27550/ 

১৮। Bateson, “Optimal outbreeding,” in Mate Choice, ed. P. Bateson (Cambridge: Cambridge University Press, 
1983), Page. 257–77. 

১৯। Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Edited by Arthur P. Wolf and William H. Durham. (Page -39) 

২০। Why are first cousin marriages allowed in Islam? by Dr. Zakir Naik 

https://www.youtube.com/watch?v=JV0S07EakCs&t=209s 

২১। Herman, Father-Daughter Incest, p. 71. 

২২। Kathleen C. Faller, “Women who sexually abuse children,” Violence and Victims, vol. 2 (1987), pp. 263–75; 

২৩। Patricia Phelan, “Incest and its meaning: The perspectives of fathers and daughters,” Child Abuse and 
Neglect, vol. 19 (1995), pp. 7–24. 

২৪। https://www.psychologytoday.com/…/…/the-real-oedipal-complex 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fnational%2Farchive%2F2013%2F01%2Famerica-has-an-incest-problem%2F272459%2F&h=ATNDWW_u_kLlZXNLld_06IuZUZAIBxYLDSbzy2NAFLVB8tu-jdc28TbTeXax8PcxPhAekKENV7SXB2FxlYFIgnvzySRgqBniU1aCY9qmBrp5hSMqq9wphtf75YF0i-SfVJklBuqqZs7D8SGAfbKD6QEyPRS6o7mqEgQa7GFrLRfNnhAaBma62D1hCl3v2cexOfL8wh3xRDPdYm8j2hCtjI618SDYp3CjNR4awxW9Vw2uSJBqydWnkJQB6ciBj1EpLOFUiO6Z3FXtaq9ayjKx_7qv8GjQl_v0LUUHaYG4ZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvA61xBnVb14%26t%3D1s&h=ATNNU4g0C0x5QjwcBdzYoM0HSKGugIpPO6fzUT9SCvW9y204VlMrlda0iJQc49mkDNe2VPWmJQ6sFXAQFJdafcc5Dyokqg42SCWL71Vn9UkqRPXBOMoTodbvuQpyh0quPY-_SC09rrUrncPnk3ueF7HXQ1LxoUGcfHrUFTsu1F6A3Xn-zxDvcZCU-YQwsxvczQUaBENl0gSn2PdQglwnMLCu_thaYZ_0lO6OA36_B8UHZa9PTSF4FMvE-tQKHhI5SlWPDAjZtSnptYYC7tZNH2Uw7bR64-AkLnscnSgZWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuSwJuOPG4FI&h=ATOGI3_FbyACTyebhXGl0uzn7Eicou_E-zDBZB4hvo8X3RquRfFcdn5ej4c-ejqCHHSS5lgxMETWylcFthTD3GK4zQtw0I3llDy_YeiYB8mwlSP5U2IAMTh8DZ6X3F9ONk5eGwYMqLcQA1JUO0w98clQEJmxjR68cdv55iX9ffQMfjdVJ_k5gWOcRl-NgOWMmwKMkF2_HYoL0abFZPU2DFVYwJOGef1Q8Fa1IFzAq0CFxrlAr_mfVYrm_U2kUSXhMQfd-OEDeX0GwNToiwFGZP08zT9sS8scfpyMD5C2nQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fricharddawkins%2Fstatus%2F312320023035273216%3Flang%3Dbn&h=ATODk-Fk4XuKfY8IN_6oAwWUq_bZRwTxT2KUowg0zlSyFk3nDg7-We7XTpxl6WfH2Ugew0N67rUC1y16gGsJya9UTIiidhtth4kHqtWFgx8oKNqZqArsI3EjDnNHma5VZXQmPl6idO6nRQm_QBZTHRVplkPPWxIlsNYn7P643d78VkjrLtxka_WFCS58o5H9ad4b0v7F1rlnchWD__jYxGK2SlGENxcwBCrJTxJVWzRoiSA7UU5f9n-hVkdMdtM84S9XuLI45j2hPi0t6_Kh11RsxavgixnFqB5mc71CD9mJqwL5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblog.mukto-mona.com%2F2012%2F07%2F23%2F27550%2F&h=ATN6aFToU4WtadMMG8pAOWEetTYUyAGASNDMLJbkJVhDw2kwnjIsNvL9AvqT9_5u-Gsq0lsHNvKwcBhdjgl0P5ud-pXVhWvhUiMTq1guIk55b1wzMUPJjAxeFe3Yp9BeZtOT-3F7CE2mxcV8T_PBYPMVlY6GIooZyrDBjw5Qq_UOplQi-bvaHepOlql7UGKHNngGh3IsbME7nREu81APP3l5aqx0O2kSa54nhmDgAg5D4M9fUTyTZzmr18Gm4uW2pSfhyKdPwNkhpON2lRLqwLjk_2UHrGS-B6DLta5apw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJV0S07EakCs%26t%3D209s&h=ATNU8gq7tdXfs9Lfo75Ioy21JaWTHFLphC5_JtfsGyi5WU4pDTIVWc6XPUY1qCI6tN_nHTBk4XUvQw3bXdtkLBjReKu4I0E-hjOEBvanAq4oMVxVC-tonwPlgg7qQum-rcypZSZk42V1cGGz2q27nQvQFBmSpNPH5iHhJEO7gb9cNzWUHsbzz1VtsNgH-tCJGbpZgAclyNsoMUU5hfExlJ-OYPWDBCpuJuDsQPZLF_rm9JUXdy5W6q1TcHUVdRDoj3NiWQTMYySKwlzlOyobtn6lCooX1jMvefdYMaT2aQ
https://www.psychologytoday.com/blog/the-art-flourishing/201205/the-real-oedipal-complex
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৯৭ 

আল্লাহ  েমাশ্ীলত্া ও নযায়বিচা   
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ বক আসরলই েয়ালু এিং েমাশ্ীল (Quran 1:3) বর্বন বকনা একটা উট হত্যা  জরনয পুর া 
লিাষ্ঠী  ললারকরে  লমর  লেলরত্ পার ন(Quran 7:73-78, 54:26-31) 
. 

উি ঃ আল্লাহ অিশ্যই েয়ালু এিং েমাশ্ীল, ত্া  অনযত্ম বসোত্ী নাম আ   হমান ও আ - হীম। ত্রি বত্বন আল-
আবেল(প ম নযায়বিচা ক) এিং আল-কাহহা (প্রিল প ািমশ্ালী) ও িরট। র্া আল্লাহ কু আরন  প রত্ প রত্ েৃশ্যমান। 
. 
আসুন ত্ারে  অবভরর্ািকৃত্ সাবলহ(আ) ও ত্া  োমূে জাবত্  ঘটনা সংরেরপ লজরন লনওয়া র্াকঃ 
. 
; োমূে জাবত্ আে জাবত্  িংশ্ধ । ত্ারে  মরধয কালপব িমায় মূবত্বপূজা শুরু হয়। এমত্ািস্থায় আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া 
ত্াআলা সাবলহরক(আ) নিুওয়ারত্  োবয়ত্ব বেরয় নিী বহরসরি লপ্র ন ক রলন। বত্বন লর্ৌিনকাল লথরক শুরু কর  িাধবকয পর্বি 
ত্া  জাবত্রক ত্াওহীরে  োওয়াত্ বেরয় র্ান, ত্রি লত্মন লকউ সাড়া লেয়বন। সাবলহ(আ) র্খন িাধবরকয উপনীত্ হন ত্খন ত্া  
জাবত্ সাবলরহ (আ) োওয়ারত্ ত্যি ও বি ি হরয় এিং সাবলরহ (আ) নিুওয়ারত্  সত্যত্া প ীো ক া  িলরলা “তু্বম র্বে 
সত্যিােী হরয় থাক ত্রি আমারে রক পাহাড় লথরক একবট প্রাপ্তিয়স্ক ঊটনী লি  কর  োও” ত্খন সাবলহ(আ) এই িলরলন লর্ 
“র্বে আবম লত্ামারে  এই োবি পূ ন কব  ত্াহরল বক লত্াম া ঈমান আনরি?” ত্া া সিাই এই শ্রত্ব অঙ্গীকা ািদ্ধ হরলা। 
আল্লাহ  কারে সাবলহ(আ) েুয়া ক রল আল্লাহ ত্া  েুয়া কিুল কর  বনরলন, েরল পাহারড়  পাথ  লেরট একবট প্রাপ্তিয়স্ক, সুস্থ 
উটনী লি  হরলা। এই আির্বজনক ঘটনা লেরখ ত্খনই লকউ লকউ ঈমান আনরলা আ  লকউ লকউ ঈমান আনা  ইচ্ছারপাষন 
ক রল ঠাকু -পুর াবহত্ লিারে  বকেু ললাক িাধা বেরলা। সাবলহ(আ) ত্া  জাবত্  এরহন অঙ্গীকা  ভঙ্গ ক রত্ লেরখ ভয় লপরলন 
লর্ এই জাবত্  উপ  না আর্াি চরল আরস। ত্াই নিীসুলভ েয়াদ্রবত্ায় বত্বন িলরলন, “লত্াম া এই উটনী  লেখারশ্ানা কর া, 
এ  লকারনা েবত্ কর ানা, ত্াহরল লত্াম া হয়রত্া এই আর্াি লথরক লিরচ র্ারি”। জাবত্  অনযানয ঊটনী লথরক এই ঊটনী বভন্ন 
বেরলা। এই ঊটনী এক কুরপ  পাবন একাই পান কর  লেলত্, ত্াই আল্লাহ  বনরেবরশ্ সাবলহ(আ) বসদ্ধাি বেরলন লর্, লত্ামারে  
ঊট া একবেন ও আ  এই ঊটনী আর কবেন পালািরম পাবন পান ক রি। বকন্তু অিাধয জাবত্ আল্লাহ  বনরেবশ্ অমানয কর  
সিবসম্মবত্িরম উটনীবটরক হত্যা কর  লেলরলা। সাবলহ(আ) িলরলন লত্ামারে  আ  মাত্র ৩বেন সময় িাবক আরে এ  মরধযই 
আর্াি চরল আসরি, লসই অিাধয জাবত্  ললারক া ত্খনও বনরজরে  োবম্ভকত্া ও একগুরয়বম প্রেশ্বন কর  চলরলা, আল্লাহ  
কারে েমা চাওয়া  িেরল ত্া া সাবলহরক(আ) বনরয় মজা ক রত্ লািরলা এিং ত্ারক হত্যা ক া  লচষ্টা চালায়। ত্রি আল্লাহ 
ত্ারে  প্ররচষ্টারক িযথব কর  লেন, ত্ারে রক ভূবমকম্প ও বিকট এিং প্রিল আওয়াজ বঘর  লেরল, আল্লাহ  আর্ারি পুর া োমূে 
জাবত্ সমূরল ধিংস হরয় র্ায়। আল্লাহ কু আরন বিবভন্ন স্থারন ত্ারে  িণবনা বেরয়রেন;  
. 
{(সূ া আ াে ৭ুঃ৭৩-৭৯), (সূ া হুে ১১ুঃ৬১-৬৮), (সূ া নামল ২৭ুঃ৪৫-৫২), (সূ া ক্বমা  ৫৪ুঃ২৩-৩১)} 
. 
[বিিাব ত্ঃ (কু আনুল কা ীম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােসী , ২/৭৭৭-৭৮৩), (ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, ১/৪৩৬), 
(ত্ােসীর  ইিন কােী , ৮ম;৯ম;১০ম/৩৩১-৩৩৯), (ত্ােসীর  জালালাইন, ২/৪১৩-৪২০)] 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=300812377021816
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োমূে জাবত্  আপ াধগুরলা লেখা র্াকঃ 
. 
(ক) ত্া া আল্লাহ  সারথ বশ্ রক জবড়রয় পরড়বেরলা, ত্রি আল্লাহ নিী না লপ্র ন ক া  পূরিব লকারনা জাবত্রক আর্াি লেন না 
ত্াই আল্লাহ সাবলহরক(আ) নিী বহরসরি ত্ারে  মরধয লপ্র ন ক রলন, র্ারক আল্লাহ োমূে জাবত্  ভাই িরল সরম্বাধন কর রেন 
(সূ া আ াে ৭ুঃ৭৩); 
. 
(খ) ত্া া নিী সাবলরহ (আ) ত্াওহীরে  োওয়ারত্ সাড়া না বেরয় ঔদ্ধত্যপূনব আচ ণ ক রত্ লািরলা, সাবলহ(আ) ত্া  লর্ৌিরন  
শুরু লথরক িাধবকয পর্বি ত্ারে রক ত্াওহীে ও ঈমারন  োওয়াত্ বেরয় লিরলও োমূে জাবত্ োওয়ারত্ সাড়া না বেরয় অস্বীকা  
ক রত্ থারক; 
. 
(ি) ত্া া বনরজ লথরকই সাবলরহ (আ) কারে মুবর্জা লেখারনা  জনয িলরলা, সাবলহ(আ) নিীসুলভ েয়াদ্রবত্া  কা রন ভািরলন লর্ 
হয়ত্ মুবর্জা প্রকাশ্ ঘটরল ত্া া ঈমান আনরত্ পার । ত্াই সাবলহ(আ) মুবর্জা প্রকারশ্  আরি ত্ারে  বনকট লথরক ঈমান 
আনা  অঙ্গীকা  বনরলন, ত্া া সিবসম্মবত্িরম লসই শ্রত্ব  াজী হরয়বেরলা; 
. 
(ঘ) র্খন সাবলরহ (আ) েুয়া ক া  পর  আল্লাহ  ইচ্ছায় ও অনুমবত্িরম পাহারড়  িুক লেরট প্রাপ্তিয়স্ক একবট উটনী লি  
হরলা ত্া ত্ারে  জনয আির্বজনক বেরলা এিং ত্া া সাবলরহ (আ) নিী হওয়া  সত্যত্া উপলবি ক রত্ লপর বেরলা, এই ঘটনাই 
বক র্রথষ্ট বেরলা না লর্ ত্ারে  সকরল  জনয আল্লাহ  প্রবত্ ঈমান আনয়ন ক া  জনয, লর্ই োওয়াত্ ত্ারে  জাবত্ ই একজন 
র্ারক আল্লাহ ত্ারে ই ভাই িরল সরম্বাধন কর রেন, বর্বন জীিরন  শুরু লথরক লশ্ষ েীঘব সময় পর্বি িমািত্ এই ঈমারন  
োওয়াত্ বেবচ্ছরলা, আ  ত্া া মুবর্জা প্রকারশ্  পূরিবই ঈমান আনয়রন  শ্রত্ব আিদ্ধ বেরলা, ত্িুও ত্া া ত্ারে  পূিবপুরুরষ  ধমব, 
বনরজরে  হটকা ীত্া ও োবম্ভকত্ায় অটল থাকরলা, এত্ িড় ঘটনা ত্ারে রক সামানয বকেুেন বিস্মরয় হত্িাক কর  বেরলও 
ত্া া ঈমান আনরলা না; 
. 
(ঙ) এই ঘটনা লেরখ বকেু সত্যানুসন্ধানী সারথ সারথ মানুষ ঈমান আনরলা এিং আর া বকেু সংখযক ও ঈমান আনা  ইচ্ছারপাষন 
ক রলা, লসখারন পুর াবহত্ লিারে  বকেু ললাক ত্ারে রক িাধা প্রোন ক রলা, এরক বনরজ া আল্লাহ  সারথ বশ্ রক বলপ্ত 
অঙ্গীকা  ভঙ্গ ক রলা, বনরজ া ও আল্লাহরক অস্বীকা  ক রলা সারথ অনযরে রক ও িাধা বেরলা ঈমান আনরত্!!!; 
. 
(ঙ) সাবলহ(আ) এত্বকেু  পর ও আল্লাহ  আর্াি চরল না আরস এই ভরয় বত্বন নিীসুলভ েয়া লেবখরয় িলরলা ত্া  জাবত্রক 
উটনীবটরক র্থার্থ লালন-পালন ক রত্ এিং ঊটনীবট  লকারনা প্রকা  েবত্ ক রত্ বনরষধ ক রলন; 
. 
(চ) ত্া া তু্চ্ছ পাবন  িন্টন বনরয় ঊটনীবটরক হত্যা কর  লেলরলা আ  আল্লাহ  অিাধযত্া ক রলা, লর্খারন পাবন  সমিন্টন 
আল্লাহ বনবেবষ্ট কর  বেরয়বেরলন!!! এখারন িযাপা বট শূ্ধুমাত্র ঊট হত্যা ক া নয় ি ং এখারন আল্লাহ  অিাধযত্া ক াই মূল 
বিষয়, লর্খারন আল্লাহ ত্ারে রক এত্সুরর্াি লেওয়া  পর ও ত্া া িমািত্ আল্লাহ  অিাধযত্া কর ই র্াবচ্ছরলা; 
. 
(ে) র্বে এমন হত্ বকেু ললাক ঊটনী হত্যা  সারথ জবড়ত্ বেরলা িাবক া সিাই বনরেবাষ ত্িুও িলা লর্ত্, বকন্তু না ত্া া সিাই 
এই জঘনয কারজ  সারথ জবড়ত্ বেরলা, কাত্াোহ( াহ) িরলন, “ লর্ িযবি ওরক হত্যা কর বেরলা ত্া  কারে সিাই বিরয়বেল 
এমনবক স্ত্রীরলারক াও এিং িালরক াও। ত্ারে  সিা ই উরেশ্য বেরলা ত্া  ো া ওরক হত্যা কব রয় লনওয়া” অথবাৎ ঊটনীরক 
হত্যা ক া  জরনয লোট িড় সিাই হত্যাকা ীরক সমথবন বেরয়বেরলা, ত্ারে ই প ামরশ্ব হত্যাকা ী বকো  ইিন সাবলে প্রস্তুত্ হরয় 
র্ায় ঊটনীরক হত্যা ক া  জনয। জাবত্  ললারক া িাধা প্রোরন  িেরল হত্যাকা ীরক পূণব সমথবন লর্ািাল!!!; 
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. 
{ত্ােসীর  ইিরন কােী , (৮ম,৯ম,১০ম/৩৩৬-৩৭), (১৮/১৮১)}  
. 
ত্ারে  এত্ এত্ অপ ারধ  পর ই আল্লাহ ত্ারে  বিকট আওয়াজ ও ভূবমকরম্প  শ্াবি বেরয় ধিংস কর  লেন। আল্লাহ কখনই 
লকারনা জাবত্ িা মানুরষ  সারথ বত্ল পব মান জুলুম ও কর ন না (সূ া বনসা ৪ুঃ৪০), বত্বন আ - হমান , আ - হীম। বত্বনই 
লত্া মানুষরক সৃবষ্ট কর রেন, বর্বন ত্া  িান্দারক ভারলািারসন বনজ মারয়  লথরকও অরনক লিশ্ী। ত্াই লত্া বত্বন সামানয 
পাথর   মূবত্ব, িাে, চন্দ্র-সূরর্ব  সারথ ত্ারক শ্ ীক কর  লেলা  পর ও নিী লপ্র ন কর  ত্ারে ই লহোয়ারত্  বনবমরি, লসই 
নিীরে  মাধযরমই মুবর্জা প্রকাশ্ ক ান মানুরষ  সরন্দহ েূ  ক া  জনয ও সত্যত্া প্রমারন  জনয, বকন্তু এত্বকেু  পর ও অরনক 
হত্ভািা াই ঈমান আরননা শুধুমাত্র পূিবপুরুষ, অহবমকা এই তু্চ্ছ েুবনয়া  লোহাই বেরয়। ত্াই লেখা র্ায় সাবলরহ (আ) জাবত্ 
োমূরে  সারথ, র্া া িমািত্ বশ্ ক, মূবত্বপুজা আ  আল্লাহ  অিাধযত্ায় লমরত্ বেরলা, সাবলরহ (আ)  াত্-বেরন  িমািত্ 
োওয়াত্ ত্ারে  অি  নাড়া লেয়বন, ত্া া সাবলরহ (আ) সত্যত্া প্রমারন  জনয মুবর্জা প্রকারশ্  জনয িলরলা, সাবলহ(আ) ত্ারে  
অঙ্গীকার  ভািরলন র্বে এিা  আমা  জাবত্  ললারক া ঈমান আনয়ন কর  বচ রসৌভািয লাভ ক রত্ পার , মুবর্জা প্রকাশ্ 
পাওয়া  পর ও ত্া া ত্ারে  অিস্থা লথরক চুল পব মান ও নড়রলা না, মুবষ্টরময় বকেু ললাক ঈমান আনরলও র্া া ঈমান আনা  
ইচ্ছা লপাষন ক রলা ত্ারে রক বকেু ত্থাকবথত্ সম্মাবনত্জন িাধা প্রোন ক রলা, এত্ বকেু  পর ও আল্লাহ ত্ারে রক আর্াি 
বেরয় ধিংস কর নবন, ত্ারে  প্রবত্ বনরেবশ্ বেরলা ত্া  মুবর্জা  বনেশ্বনস্বরুপ লসই ঊটনীবট  লকারনারুপ েবত্সাধন ক রিনা, 
ত্া া ত্ারত্ও িাধ সাধরলা না 

আল্লাহ  অিাধযত্া  চূড়াি সীমায় লর্রয় লসই ঊটনীরক হত্যা ক রত্ উেিত্ হরলা, সারথ হত্যাকা ীরক বিনু্দমাত্র ও িাধা না বেরয় 
ি ং পূণব সমথবন ক রলা এিং আল্লাহ  অিাধযত্া  সি সীমা পা  কর  লেলরলা। আ  ত্াই সিবরশ্ষ আল্লাহ আহকামুল হাবকমীন 
এই জাবত্রক সমূরল ধিংস কর  বেরলন ভূবমকম্প ও বিকট আওয়ারজ  মাধযরম, র্া া েুবনয়ায় ত্ারে  বনবমবত্ িড় িড় ইমা ত্ 
বনরয় খুি িিব ও েম্ভ প্রকাশ্ ক ত্, এক আওয়াজই ত্ারে  বিনারশ্  জনয র্রথষ্ট হরয় লিরলা। র্া  প্রমান আরজা আল্লাহ 
সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা পৃবথিী  িুরক ল রখ বেরয়রেন বনেশ্বনস্বরুপ। 
. 
আল্লাহ কখরনাই ত্া  িান্দারে  প্রবত্ জুলুম কর ন না, ত্া  প্রবত্বট বসদ্ধািই পব পূণব প্রজ্ঞাময় ও নযায়সঙ্গত্। ত্রি এই ঘটনা  
আরিেন িত্বমারনও হাব রয় র্ায়বন, এমন ললাক িত্বমারন ও পাওয়া র্ারি র্া া মহান  রি  অিাধযত্ায় চুল লথরক নখ পর্বি িুরি 
 রয়রে, র্ারে  অি  প্রবত্মূহুরত্ব সােী লেয় আল্লাহ সত্য ত্া   াসুল( وسلم عليه للا صلى ) সত্য আ  সত্য ত্া  েীরন ইসলাম 
ত্িুও র্া া বনরজরে  োবম্ভকত্া, অহংকা , হটকা ীত্া ও লজে ও এই তু্চ্ছ েুবনয়া  সুখ-শ্াবি-স্বাচ্ছরন্দয  কা রন সত্যরক মুরখ 
স্বীকা  লত্া কর ই না ি ং লসই েীরন  বিরুরদ্ধ স্পষ্ট প্রকাশ্য এিং স্পষ্ট অপ্রকাশ্য রু্রদ্ধ বলপ্ত হরয় র্ায়, ত্ারে  এই ঘটনা লথরক 
অরনক বকেুই বশ্ো   রয়রে, লর্ এই জীিন খুি লিবশ্ েীঘব নয় একবেন এই জীিরন  পব সমাবপ্ত ঘটরি, ত্ারে  এই ঘৃনয 
কাজগুরলা বনেশ্বন রুরপ েুবনয়া  িুরক লথরক লিরলও ত্ারে  ঠাই হরিনা, লর্মন োমূে জাবত্  হাজা  িে  পূরিব নত্ ী ক া 
ইমা রত্  অরনকগুরলা আজও আকাশ্ েুরয় লিরলও র্া া এই সামানয ইমা রত্  িড়াই ক ত্ ত্ারে  আজ বচহ্ন পর্বিও 
লনই……………………………………. 
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৯৮ 
কু আরন লকন িা  িা  শ্পথ ক া হরয়রে?  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

#নাবিক_প্রশ্ন: লকান কথা আস্থারর্ািয না হরলই মানুষ শ্পথ কর /কসম কারট! ত্রি লকন আল্লাহরক কু ারন এরত্ািা  
কসম কাটরত্ হরলা (Quran 57:1-4, 52:1-6, 53:1, 56:75, 70:40, 74:31-34, 84:16-18, 92:1-3, 95:1-3 … … 
… ইত্যাবে)? 
. 

উি ঃ ইমাম জালালুবেন মহল্লী  াহ (মৃ-৮৬৪বহ) এই বিষরয় বলরখন, 
. 
“ ত্রি সাধা নত্ লর্ িস্তু  শ্পথ ক া হয়, ত্া  বকেু না বকেু প্রভাি লস বিষয়িস্তু প্রমারন অিশ্যই থারক, র্া  জনয শ্পথ ক া 
হয়। প্রবত্বট শ্পরথ  কথা বচিা ক রল এ প্রভাি সম্পরকব অিিত্ হওয়া র্ায়।” 
. 
[ত্ােসীর  জালালাইন, ইসলাবময়া কুতু্িখানা, ৫/৩৯৩] 
. 
মাওলানা ত্াকী উেমানী এই প্রসরঙ্গ বলরখন, 
. 
“ ………………………………. এক, বনরজ  লকান কথা বিশ্বাস ক ারনা  জনয আল্লাহ ত্া’আলা  লকান কসম ক া  প্ররয়াজন লনই। 
বনরজ  লকান কথা সম্পরকব কসম ক া হরত্ বত্বন লিবনয়ার্। কু আন মাজীরে বিবভন্ন স্থারন লর্ বিবভন্ন কসম ক া হরয়রে ত্া  
উরেশ্য কথারক লসৌন্দর্বমন্ডীত্, অলংকা পূণব ও িবলষ্ঠ কর  লত্ালা। অরনক সময় এ বেকটা  প্রবত্ লেয থারক লর্, লর্ই 
বজবনসটা  কসম ক া হরচ্ছ, ত্া  বকরক েৃবষ্টপাত্ ক রল লেখা র্ারি ত্া  প িত্বীরত্ লর্ িিিয আসরে ত্া ত্া  সত্যত্া  প্রমান 
িহন কর ।” 
. 
[ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, মাকত্ািাতু্ল আশ্ াে, ৩/৪০৬] 
. 
অনযস্থারন বত্বন বলরখন, 
. 
“ মুোসবস িন িরলন, শ্পথ হরচ্ছ আ িী ভাষালঙ্কার   একবট বিরশ্ষ নশ্লী। এ  ো া কথা শ্বিশ্ালী হয়, কথায় আস  হয়” 
. 
[ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, ৩/১৫৮] 
. 
মাওলানা আবমন আহসান এসলাহী বলরখন, 
. 
“ কু আরন উরল্লবখত্ আল্লাহ  এই শ্পথগুরলা ো া শ্পথকৃত্ িস্তুরক শ্রদ্ধা িা সম্মান জানারনা হয়না ি ং লকারনা োবি  স্বপরে 
প্রমান উপস্থাপন ক া হরয় থারক”  
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=300814347021619
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[ Tadabbur-e-Quran, Mawlana Amin Ahsan Eslahi, exegesis of Surah Saffat] 
. 
“ আবম আমা  বশ্েক মাওলানা হাবমেুবেন ো াহী  “আকসামুল কু আন” এ  িরিষনা  বকেু উরল্লখ কর বে লর্খারন ত্া  
মত্ামত্ হরচ্ছ কু আরন  লিশ্ী  ভাি শ্পথগুরলাই লসই সূ া ই লকারনা আয়ারত্  স্বপরে প্রমান বহরসরি উপস্থাপন ক া 
হরয়রে” 
. 
[ Tadabbur-e-Quran, Mawlana Amin Ahsan Islahi, exegesis of Surah Tur] 
. 
একটু িভী  পর্বরিেন ক া র্াক, ইনশ্াআল্লাহ- 
. 
শ্পথ ত্ারে  র্া া সাব িদ্ধ হরয় োাঁড়ারনা, অত্ঃপ  ধমবকরয় ভীবত্ প্রেশ্বনকা ীরে , অত্ঃপ  মুখস্থ আিৃবিকা ীরে , বনিয় 
লত্ামারে  মািুে এক। (সূ া সােোত্ ৩৭ুঃ১-৪) 
. 
এই আয়ারত্ প্রথরমই সাব িদ্ধভারি োাঁবড়রয় থাকা কার া শ্পথ ক া হরচ্ছ; এ  িযাখযায় মুোসবস  া িরলন, ত্া া হরলন 
লের শ্ত্া া। 
. 
[ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, ৩/১৫৮, ত্ােসীর  জালালাইন,৫/৩৯০] 
. 
এখারন লের শ্ত্ারে  শ্পথ ক া  কা ন বহরসরি িলা লর্রত্ পার  লর্, মো  মুশ্ব ক া লকউ লকউ লের শ্ত্ারে  আল্লাহ 
সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  কনযা িরল অবভবহত্ ক ত্ আিা  লকউ লকউ ত্ারে রকই ইিাোত্ ক ত্ আিা  লকউ লকউ ত্ারে  
কারে সাহার্য প্রাথবনা ক ত্(নাউরু্বিল্লাহ), ত্াই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা লের শ্ত্ারে  এইসি গুনািলী ত্া া সাব িদ্ধভারি 
আল্লাহ  ইিাোত্ কর ন িা আল্লাহ  আরেশ্ পালরন  জনয সাব িদ্ধরুপ থারকন, ত্া া শ্য়ত্ারে  বিরুরদ্ধ িাধা সৃবষ্ট কর  আ  
ত্া া আল্লাহ  বজকর  িযি থারকন, র্া  মাধযরম প্রমান হয় লর্, লের শ্ত্া া আল্লাহ  কনযা নয় িা লের শ্ত্ারে  বনজস্ব লকারনা 
শ্বি লনই লর্ ত্ারে  ইিাোত্ ক া র্ায় ি ং ত্া া আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  একাি অনুিত্ োস োড়া বকেু নয়। এ  
মাধযরম সূক্ষ্ণ বশ্ করক খন্ডন ক া হরয়রে এ  বিপ ীরত্ ৪নং আয়ারত্ িলা হরয়রে “ বনিয়ই লত্ামারে  মািুে এক” অথবাৎ 
প্রথম ৩ আয়ারত্ মুশ্ব করে  রু্বি খন্ডন ও লের শ্ত্ারে  োসত্বমনা প্রমান কর  ৪ নং আয়ারত্ আল্লাহ  ত্াওহীরে  িণবনা 
লেওয়া হরয়রে। 
. 
[(ত্ােসীর  জালালাইন, ৫/৩৯২), (Tadabbur-e-Quran, explanation of this ayat), ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, 
৩/১৫৮-৫৯)]  
. 
এ পর  সূ া তূ্র   বেরক র্াওয়া র্াক- 
. 
কসম তূ্ পিবরত্ , এিং বলবখত্ বকত্ারি ,র্া বলবখত্ আরে প্রশ্ি পরত্র, কসম িায়তু্ল-মামু  ত্থা আিাে িৃরহ , এিং সমুন্নত্ 
োরে , এিং উিাল সমুরদ্র , আপনা  পালনকত্বা  শ্াবি অিশ্যম্ভািী (সূ া তূ্  ৫২ুঃ১-৭) 
. 
এই আয়াত্গুরলারত্ ৫বট িস্তু  শ্পথ ক া হরয়রেঃ- 
. 
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(১) তূ্  পিবরত্  লর্খারন মুসা(আ)রক নিুওয়াত্ ও ত্াও াহ বকত্াি লেওয়া হরয়বেরলা; 
. 
(২) বলবখত্ বকত্াি র্া বলখা আরে প্রশ্ি পরত্র িলরত্ এখারন ত্াও াহরক অথিা প্ররত্যরক  আমলনামারক িুোরনা হরচ্ছ; 
. 
(৩) িায়তু্ল মামূ  র্া সপ্তম আকারশ্ লের শ্ত্ারে  ইিাোত্ঘ  
. 
(৪) সমুন্নত্ োে ; অথবাৎ আকাশ্রক িুোরনা হরচ্ছ; 
. 
(৫) উিাল সমুদ্র; 
. 
ত্া প ই ৭নং আয়ারত্ আল্লাহ  আর্ারি  কথা  িণবনা এরসরে অথবাৎ বকয়াু্মত্ বেিরস  স্ম ণ। 
. 
একটু লেয ক রল লেখা র্ারি লর্, প্রথমবেরক তূ্  পাহারড়  শ্পথ ক া হরয়রে লর্খারন মুসা(আ)রক নিুওয়াত্ লেওয়া হরয়বেরলা 
ও ত্াও াহ বকত্াি বেরয়বেরলন। আবখ াত্ বেিস লর্ অিশ্যম্ভািী, ত্া পূিবিত্বী সি বকত্ারিই বেরলা লসই প্রসরঙ্গ মুসা (আ) উপ  
অিত্ীনব বকত্ারি  শ্পথ ক া হরয়রে; ত্া প  বলবখত্ বকত্ারি  শ্পথ ক া হরয়রে র্া ো া ত্াও াত্রক িুোরনা হরল উপর   
আয়ারত্  প্রসরঙ্গই ত্াও াত্ বকত্ািরক উরল্লখ ক া হরয়রে অথিা র্বে মানুরষ  আমলনামারক ধ া হয় ত্রি মানুরষ  আমলনামা 
বলখা  কাজ প্রবত্বনয়ত্ই চলরে ত্া র্বেও লকউ না জানুক িা সকরলই েৃবষ্ট  অি ারল আ  একবেন এই আমলনামা প্রকাবশ্ত্ 
হরি সকরল  সামরন র্া বকয়ামত্ বেিরস  অপব হার্বত্ারক প্রমান ক া  জনয লজা ারলা েবলল,ত্া প  িায়তু্ল মামুর   শ্পথ 
ক া হরয়রে র্া লের শ্ত্ারে  ইিাোত্খান, লের শ্ত্া া র্বেও 
লকারনা বিচার   প্রবত্েীত্ নন ত্িুও ত্া া ক্লাবিহীনভারি আল্লাহ  ইিাোত্ কর  চলরেন আ  লসখারন মানুষজাবত্ র্ারে  প্রবত্ 
আল্লাহ  বনরেবশ্ মানয ক া আিশ্যক ক া হরয়রে ত্া া বেবিয আবখ াত্রক ভুরল আল্লাহ  আরেশ্ বনরষধ ভুরল বিরয় েুবনয়া  সুখ-
বিলাবসত্ায় মি হরয় আরে। ত্া পর  আল্লাহ এই পৃবথিীরত্ ত্া  েুবট িড় বনেশ্বন মহাকাশ্ র্া লে-রকাবট নেত্র-নীহাব কায় 
পব পূণব আ  সাি  লর্খারন আরে হাজা  হাজা  প্রজাবত্  প্রানী র্ারে রক পাবন  বনরচ িাবচরয়  াখা হরয়রে র্া  নিবচত্রয 
মানিহ্রেয়রক বিস্মরয় হত্বিহিল কর  অথবাৎ এই বনেশ্বরন  উরল্লখ ো া উরেশ্য হরচ্ছ র্া া আবখ াত্রক অস্বীকা  কর  ত্ারে  
লিারধােরয়  জনয, র্ারত্ আল্লাহ  এইসি মহান বনেশ্বনরক লেরখ িুো র্ায় লর্ এত্বকেু বত্বন অনথবক সৃবষ্ট কর নবন, এ  
একবেন সমাবপ্ত ঘটরি, আ  বর্বন এই অকল্পনীয় নিবচত্রযময় পৃবথিী আ  মরধযকা  সিবকেু  স্রষ্টা বত্বন সিবকেু  সমাবপ্ত  পর ও 
সিবকেুরক একবত্রত্ ক রত্ পার ন আ  বহসাি-বনকারশ্  সমু্মখীন ক রত্ সেম। ত্া পর  আল্লাহ  আর্ারি  অপ্রবত্র াধয 
আর্ারি  কথা স্ম ণ কব রয় লেন র্া লর্ািযরে রক বঠকই পাকড়াও ক রি এমন এক বেরন লর্ই বেনরক ত্া া ঘৃনাভর  ও 
অহবমকািশ্ত্ অস্বীকা  কর বেরলা। 
. 
[(ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, ৩/৪১৭-১৮),(Tadabbur-e-Quran,explanation of SUrah Nazm)] 
. 
আিা  সূ া ইনবশ্কারক  শ্পরথ  বেরক লেয ক া র্াকঃ 
. 
আবম শ্পথ কব  সন্ধযাকালীন লাল আভা  , এিং  াবত্র , এিং ত্ারত্ র্া  সমারিশ্ ঘরট, এিং চরন্দ্র , র্খন ত্া পূণবরূপ লাভ 
কর , বনিয় লত্াম া এক বসাঁবড় লথরক আর ক বসাঁবড়রত্ আর াহণ ক রি। (সূ া ইনবশ্কাক ৮৪ুঃ১৬-১৯) 
. 
এখারন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা এখারন  বিম লাল আভা ,  াবত্র ও  াবত্র র্া ধা ন কর  এিং চারে  শ্পথ কর রেন, 
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এ   হসয বহরসরি িলা র্ায় লর্, সন্ধযারক সাধা নত্ বেরন  লশ্ষ বহরসরি ধ া হয় র্খন বেরন  আভা বনষ্প্রভ হরয় র্ায় আ  ত্া  
স্থারন জায়িা লনয় সন্ধযা,আ   ারত্ র্খন ওই আকারশ্ ওরঠ চাাঁে র্া ত্া  লসৌন্দরর্ব ভুিন আরলাবকত্ কর । এসিবকেুই আল্লাহ  
বনরেবরশ্ বনরজরে  বনবেবষ্ট কার্ব সম্পােরন  পর  বনষ্প্রভ ও বনবিয় হরয় র্ায়। লত্মবন মানুষ ও শুি লথরক নকরশ্া , লর্ৌিন, মধয 
ও িাধবকয ইত্যাবে নানা পর্বারয়  সমু্মখীন হয়। চাাঁে লর্মন আল্লাহ  অনুমবত্রত্ই ত্া  বনবেবষ্ট সময়  ারত্  পর  সূর্বরক জায়িা 
কর  লেয় ভুিন আরলাবকত্ ক া  জনয লত্মবন সূর্ব ও বেনরশ্রষ বনবিয় হরয় পরড় লত্মবন মানুষও ত্া  জীিরন  বিবভন্ন পর্বায় 
লশ্রষ আল্লাহ  অনুমবত্রত্ ত্া  বনকরটই বের  র্ারি। 
. 
[ (ত্ােসীর  জালালাইন, ৭/৪০১-০২), (ত্ােসীর  ত্াওর্ীহুল কু আন, ৩/৬৯২), (Tadabbur-e-Quran, explanation of 
Surah Inshiqaq, p-9)] 

সুত্ াং িলা র্ায়, কু আনুল কা ীরম  শ্পথগুরলা লমারটও কু আরন  ত্রুবট নয় করলি  িড় হওয়া  আশ্ঙ্কায় ত্া এখারন ললখা 
হরলা না; এমন কর  প্রবত্বট আয়াত্ িভী  পর্বরিেরন  মাধযরম পাঠ ক রল লেয ক া র্ারি লর্ লর্সি সূ ারত্ই এমন লকারনা 
শ্পথ এরসরে ত্ারত্ অিশ্যই লকারনা না লকারনা সম্পকব পর   আয়ারত্  সারথ  রয়রে। িলা র্ায় এবট কু আনুল কা ীরম  
লুকাবয়ত্ লসৌন্দর্ব  রয়রে র্া এই পৃবথিীরত্ শূ্ধুমাত্র কু আনুল কা ীরম  লেরত্রই প্ররর্াজয বনসরন্দরহ এই শ্পথগুরলা আল্লাহ  
কালাম কু আনুল মাবজরে  অননয নিবশ্ষ্টয িা মুবর্জাহ, পাঠক র্খনই এ  বেরক িভী  েৃবষ্টপাত্ ক রি বন রপে মন বনরয় লস 
অিশ্যই এরত্ লহোরয়রত্  আরলা লেখরত্ পারি। 
. 
এই বিষরয় মাওলানা হাবমেুেীন ো াহী  বিখযাত্ একবট িই আরে “আল ঈমান বে আকসামুল কু আন” র্া  ইংর জী 
অনুিারে  বলংক বনরম্ন লেওয়া হরলা আগ্রহীিন পরড় বনরত্ পার ন। 
পড়ুন অথিা িাউনরলাি করুন 
. 
goo.gl/uHgpWf 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FuHgpWf&h=ATPtI3IIn9xwI9IE9Ig17Fhqy8B8oP6D6gE6KhS7Mi-8OX519RI9rcho0YS07yzkce46wy-6muiVJ5ECyftCrqFDG7QB8DPcwOnjyOuAh-30kLeQqk7BdL69ZtWoYRWusezuvFLAsEKnrqrOYcs2mK8NPE12okVyrwsZmxOqv9klRQUGAQF9-QZlD6wv7GNUOVo8GxCasW9NP8aFefplwWqq018MYzEZQ_DyZkJLhRlVl_zPCvilcU6W6GTpaN5ctjr2owe_Igr651vbu77MASjAMCSE3rH20_nh1hh-bA
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৯৯ 

নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ১ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

িাংলারেরশ্  একজন নাবিক (নারম  অেযাে  S.P.) ইোবনং িল্প িলা স্ট্াইরল নাবিকত্া  প্রচা  শুরু কর রে। ইসলারম  
বিবভন্ন অসঙ্গবত্(!) প্রমারণ  জনয বিবভন্ন অপরু্বি প্রোন কর  লস নাবিকমহরল িযাপক িাহিা কুড়ারচ্ছ। ত্া  একটা লেসিুক 
লপারস্ট্  বলঙ্ক এক ভাই লমরসজ কর  পাঠারলন। লপাস্ট্টা পরড় ি াির   মত্ই এক িাো অপিযাখযা, মূখবত্া ও বমথযাচা  
লেখলাম। (S.P. অেযাে বিবশ্ষ্ট লসই নাবিরক  পূণব নাম উরল্লখ কর  ত্া  আ  জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ ক লাম না। র্া া আরিই ত্া  
লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্া া এমবনরত্ই বচনরত্ পা রিন।) 
. 
ি াির   মত্ই লস সু া ত্াওিা  ৫নং আয়াত্ উরল্লখ কর  ইসলামরক  িবপপাসু ধমব প্রমাণ ক া  প্রয়াস লপরয়রেন। 

লস বলরখরে - 

// ‘মুশ্ব করে  লর্খারন পাও লসখারনই হত্যা ক রি’ –ত্াই লত্া? ত্াহরল এিা  তু্বমই িরলা, এই আিমরণ  উশ্কাবনটা বক 
আত্ম োরথব হরয়বেল? লর্ চা বট মারস হত্যা  িপাত্ বনবষদ্ধ ক া হরয়রে লসগুরলা অবত্িাবহত্ হরয় লিরল মুসলমানরে  িলা 
হরচ্ছ মুশ্ব করে  জনয লিাপরন ওাঁত্ লপরত্ থারকা আিমন ক া জনয। এিং িলা হরচ্ছ, এই চা বট মাস মুশ্ব ক া স্বাধীনভারি 
জবমরন ঘু াঘুব  করুক, ত্া প ই ত্ারে  ধর  ধর  জিাই ক া হরি। তু্বম বক এটারক আত্ম ো িলরি? বকংিা ‘রু্দ্ধ’ ত্াও বক 
িলরত্ পা রি? তু্বম কখরনা শুরনরো রু্রদ্ধ আাঁত্ত্ায়ী  মত্ বপেন লথরক আঘাত্ ক া হয়? এটা রু্রদ্ধ  বনয়রম  বিরুরদ্ধ। // 
. 

আরি  আ  পর   আয়াত্রক উরপো কর  মনিড়া ‘ত্ােবস ’(!) কর  কু আনরক িিব  প্রমারণ  পুর ারনা নাবিকীয় প্ররচষ্টা। 
কু আন খুরল সু া ত্াওিা  শুরু  আয়াত্গুরলা টানা পরড় র্ান। আরলাচয আয়ারত্  আরি  আয়াত্ অথবাৎ সু া ত্াওিা  ৪নং 
আয়ারত্ই উরল্লখ ক া আরে লর্, লর্সি মুশ্ব ক চুবি  ো কর রে, এই বনরেবশ্ ত্ারে  জনয নয়। 
. 
এই আয়াত্বট লস্রে ত্ারে  জনয নাবজল হরয়রে র্া া চুবি লভরঙবেল। লর্ লকান একবট ত্ােবস  গ্রন্থ লথরকই র্বে এ আয়ারত্  
আরলাচনা লেখা হয় ত্াহরল উরল্লখ পাওয়া র্ারি লর্, ৬ষ্ঠ বহজ ীরত্ লর্ হুোইবিয়া সবন্ধ হরয়বেল, ত্া  ২ িের   মরধয মুশ্ব ক া 
এ চুবি ভঙ্গ কর । হুোইবিয়া  সবন্ধরত্ িলা বেল লর্ লকান লিাত্র চাইরল লর্ লকান পরে  (মুসবলম অথিা কু াইশ্) সরঙ্গ 
নমত্রীরত্ আিদ্ধ হরত্ পা রি। এই ধা া অনুর্ায়ী িনু িক  লিাত্র কু াইশ্রে  সরঙ্গ লর্াি লেয় এিং িনু খুর্াআ লিাত্র মুসবলমরে  
সরঙ্গ নমত্রীরত্ আিদ্ধ হয়। 

বকন্তু ২ িে  লর্রত্ না লর্রত্ই ৮ম বহজ ী সারল শ্বিশ্ালী িনু িক  লিাত্র েুিবল িনু খুর্াআরক আিমণ কর । এ আিমরণ িনু 
খুর্াআ  অরনক মানুষ বনহত্ হয়। কু াইশ্ া অস্ত্র বেরয় এই কারজ সাহার্য কর  এমনবক কু াইশ্ লর্াদ্ধা াও এরত্ অংশ্ লনয়। 
এই ঘৃণয আিমণ বেল  ারত্  লিলায় এিং ত্া া আশ্া কর বেল এই কা রণ এ  বিিাব ত্ বিি ণ িাইর  েড়ারি না। 

এই লপ্রবেরত্ খুর্াআ লিারত্র  আম  বিন সাবলম মেীনায় এরস মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে এরস এই জুলুরম  িণবণা লেন এিং 
িরলন, “... কু াইশ্িণ অিশ্যই আপনা  প্রবত্জ্ঞা  বির াবধত্া কর রে এিং আপনা  পব পে অঙ্গীকা  ভঙ্গ কর রে। ত্া া 
লকাো নামক স্থারন লিাপন অিস্থান গ্রহণ কর রে এিং মরন কর রে আবম সাহারর্য  জনয কাউরক আহ্বান ক ি না। …ত্া া 
 াবত্ররিলায় ওয়াবত্র  আিমণ চাবলরয়রে এিং আমারে রক রুকু ও বসজোহ ত্ অিস্থায় হত্যা কর রে। ...” [১] 
. 
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িনু খুর্াআ লর্রহতু্ হুোইবিয়া  সবন্ধ অনুর্ায়ী মুসবলমরে  বমত্র লিাত্র বেল, কারজই এ  প্রবত্কার   োবয়ত্ব বেল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  
উপ , িনু খুর্াআরক সাহার্য ক া অপব হার্ব বেল। মুসবলম া সবন্ধচুবি পুঙ্খানুপুঙ্খভারি ও শ্াবি  সারথ পালন কর বেল। অথচ 
ত্া  জিাি কু াইশ্ া বেরয়বেল  ারত্  লিলা অত্বকবরত্ আিমণ কর  নামাজ ত্ মানুষরক হত্যা কর । 

নাবিক-মুিমনািরণ  কারে বকন্তু এগুরলা লমারটও ‘অমানবিক’ িা ‘িিব ’ কাজ িরল অবভবহত্ হয় না। ি ং এই অমানবিক 
হত্যাকারণ্ড  কা রণ লর্ পেরেরপ  বনরেবশ্ আল্লাহ বেরয়রেন, মুিমনারে  কারে লসটারক ‘িিব ’ িরল মরন হয়। লর্ন লচা -
িাকাত্রে  কমবকাণ্ড ‘মানবিক’ আ  আ  ত্ারে  অপকরমব  প্রবত্কা কা ী পুবলরশ্ া ‘িিব ’। সুিহানাল্লাহ, নাবিক-মুিমনারে  
এ মানবসকত্া ো া লিাো র্ারচ্ছ লর্ কা া আসরল ‘িিব ’। 
. 

সু া ত্াওিা  ৫নং আয়ারত্ এমন কথা পাওয়া র্ারচ্ছ না লর্ 'লিাপন স্থান লথরক মুশ্ব করে  হামলা ক রত্ হরি'। অথচ নাবিক 
মরহােয় এমন োবিই কর রে। ঘাবট মারন বক লিাপন স্থান?! এখারন লকাথায় লপেন লথরক আিমণ ক রত্ িলা হল?! আ  
লকাথায়ই িা রু্রদ্ধ  বনয়ম লঙ্ঘণ ক া হল? রু্রদ্ধ  বনয়ম আসরল লক লঙ্ঘণ কর বেল - কু াইশ্ া, নাবক মুসবলম া?? িাংলা  
নাবিক-মুিমনাকূরল  অসামানয রু্বি অনুর্ায়ীঃ  ারত্  আাঁধার  আিমণ কর  মানুষ হত্যাকা ী কু াইশ্ া ‘মজলুম’, আ  এই 
িিব ত্া প্রবত্র ারধ রু্দ্ধ লঘাষণাকা ী মুসবলম া ‘জাবলম’। এই হরচ্ছ নাবিকীয় ‘প্রজ্ঞা’। এমনবক ঐ আয়ারত্  পর   আয়ারত্ 
অথবাৎ সু া ত্াওিা  ৬নং আয়ারত্ই এটাও িলা হরয়রে লর্সি মুশ্ব ক আশ্রয় চাইরি ত্ারে রক বন াপে স্থারন লপাাঁরে বেরত্ 
হরি। ৭নং আয়ারত্ িলা হরয়রে র্ত্েণ ত্া া চুবি ভঙ্গ না কর , মুসবলম াও লর্ন ত্ারে  প্রবত্ স ল থারক। এগুরলা বকন্তু 
ভুরলও নাবিক মহাশ্রয়  লচারখ পড়রি না। বকংিা লচারখ পড়রলও বত্বন এ বনরয় টুাঁ শ্ব্দ ক রিন না। 

উপ ন্তু ঘারড়   ি েুবলরয় ত্কব কর  হয়রত্া িরল িসরি (অথিা লপাস্ট্ লেরি): “মুবমন া এখারন ত্ােবস  আ  বস াহ লথরক 
ল োর ে বেরে! কু আরন লকাথায় চুবি আ  চুবি ভরঙ্গ  কথা? এখারন সি অমুসবলমরক হত্যা ক রত্ িলরে!!” 
. 
ত্া  এরহন কথায় হয়রত্া লকান লকান অন্ধ নাবিক-মুিমনা রু্দ্ধজরয়  আনন্দ পারি, লাইক-করমরন্ট হয়রত্া ত্া  লপাস্ট্ ভাবসরয় 
লেরি। বকন্তু লকান রু্বিিান মানুষ ত্া  এ কথা  লকান মারন খুাঁরজ পারি না। লকননা সু া ত্াওিা  ৫নং আয়াত্বট  আরি -
পর   অরনকগুরলা আয়ারত্ সুস্পষ্টভারি চুবি ও এ  চুবি ভঙ্গকা ী মুশ্ব করে  কথা িলা আরে, র্া া চুবি  ো কর রে, 
ত্ারে  প্রবত্ স ল থাকরত্ িলা হরয়রে (সু া ত্াওিা  ৪ ও ৭-১১নং আয়াত্)। 
. 
মুবমন বকংিা রু্বিিারন  কাজ হরচ্ছ লকান অবভরর্াি লেখরল উৎস লথরক িযাপা টা র্াচাই কর  লেখা। আ  অন্ধ নাবিক-
ধমববিরেষী  কাজ হরচ্ছ প্রসঙ্গহীন ১-২বট উদৃ্ধবত্ লেরখই লসটারক বনরয় লমরত্ থাকা, লসটারক তু্রল ধর  বনরজ  মত্ অপিযাখযা 
কর  বিরষােিার  অনলাইন ি ম কর  বনরজ  মূখবত্ারকই প্রকাশ্ ক া। আল্লাহ র্থাথবই িরলরেনঃ 

“অন্ধ ও চেুষ্মান সমান নয়, আ  (সমান নয়) র্া া ঈমান আরন ও সৎকমব কর  এিং র্া া কুকমব কর । লত্াম া লত্া অল্পই 
অনুধািন কর  থাক।” [সু া মু’বমন(িাবে ), ৪০:৫৮] 
. 
সু া ত্াওিা  এই আয়াত্ নাবজল হরয়বেল লর্ই মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  উপ , বত্বন কীভারি আমল কর রেন? মো বিজয় কর  বত্বন 
কা’িা  বনকট বিরয় িলরলন--- 

“ওরিা কু াইশ্ জনিণ! লত্ামারে  কী ধা ণা, লত্ামারে  সরঙ্গ আবম কীরূপ িযিহা  ক ি িরল লত্াম া মরন ক ে?” 
সকরল িললঃ “খুি ভারলা। আপবন সেয় ভাই এিং সেয় ভাইরয়  পুত্র।” 
নিী কব ম ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, “ত্াহরল লত্াম া লজরন ল খ লর্, আবম লত্ামারে  সরঙ্গ বঠক লসরূপ কথাই িলবে লর্মনবট ইউসুে 
(আলাইবহস সালাম) ত্াাঁ  ভাইরে  সরঙ্গ িরলবেরলন লর্ - আজ লত্ামারে  জনয লকান বনন্দা লনই। র্াও, আজ লত্ামারে  
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সকলরক মুবি লেয়া হল।” [২] 
. 
অথচ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এিং ত্াাঁ  সাথীরে  উপ  এমন অত্যাচা  কর বেল কু াইশ্ া - ত্াাঁরে রক পূণবাঙ্গ িয়কট কর বেল, ত্াাঁরে  
সারথ িযািসা-িাবণজয, খাওয়া োওয়া, নিিাবহক সম্পকব িন্ধ কর  বেরয়বেল, এমন অিস্থা হরয়বেল লর্ মুসবলম া িারে  পাত্া, 
চামড়া ইত্যাবে লখরত্ িাধয হরয়বেল, ত্াাঁরে রক না খাইরয় মা া  জনয কু াইশ্ া খারেয  োম আকাশ্চুম্বী কর  বেরয় উপহাস 
ক ত্,  াসুলরক ملسو هيلع هللا ىلص নামাজ ত্ অিস্থায় উরট  নাবড়ভুাঁবড় চাবপরয় হত্যা  লচষ্টা কর রে, সাহাবিরে রক কষ্ট বেরয় হত্যা কর রে, 
মেীনায় বহজ ত্ কর  র্ািা  পর ও রু্দ্ধ লঘাষণা কর রে এমনবক হুমবক বেরয় পত্র পর্বি বলরখরে, নিী ملسو هيلع هللا ىلص লক মেীনায় পর্বি 
হত্যা ক িা  অপরচষ্টা চাবলরয়রে। [৩] 
লসই মহাপাপীরে রক মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এভারিই সাধা ণ েমা  লঘাষণা কর  মুবি বেরয়বেরলন। গুরুত্  অপ াধী অল্প করয়কজন 
িারে কাউরক সামানযত্মও শ্াবি লেয়া হয়বন।পৃবথিী  ইবত্হারস এ  তু্লনা লকাথায়?  
. 
নাবিক সারহি ত্া  লসই লসই ‘েুধবষব’ লপাস্ট্বটরত্ আর া বলরখরে - 

//মবেনা  প্রথম মসবজরে  জায়িা বিনামূরলয োন কর বেল ইহুবে াই। এিা  আয়ারত্  ভাষাটা লখয়াল কর া, এখারন বক হামলা 
আিমরণ  স াসব  আহ্বান জানারনা হরচ্ছ না শুধুমাত্র ইসলারম  ধরমব  সারথ একমত্ না হওয়া  কা রণ। লকিল মাত্র হর্ ত্ 
মুহাম্মেরক নিী িরল স্বীকা  না ক া  কা রণ।// 
. 

কী অিলীলায় বমথযা কথা িরলরে লস। আ  অিলীলায় ত্ারত্ লাইক বেরয় উৎসাহ জুবিরয়রে িাংলা  নাবিক-মুিমনাকূল। 
মেীনায় প্রথম মসবজে বেল কুিা মসবজে। এই মসবজে বেল িনু আম  ইিন আওরে  পল্লীরত্। লসখারন 'কুিা' নামক স্থারন এ 
মসবজে স্থাবপত্ হয়। এলাকাবট বেল িনু আম  ইিন আওরে । লকাথাও উরল্লখ লনই লর্ ইহুবে া এই মসবজরে  জনয জায়িা 
বেরয়বেল। [৪] 
. 
মেীনায় এ প  প্রবত্ষ্ঠা ক া হয় মসবজেুন নিিী। মসবজরে  স্থারন  মাবলক বেল ২জন অনাথ িালক। নিী ملسو هيلع هللا ىلص নযার্য মূরলয 
স্থানবট িয় কর ন এিং মসবজেুন নিিী বনমবাণ কর ন। [৫] 
এই মসবজরে নিিী ও লকারনা জায়িা  মাবলক ইহুবে া বেল না।  
. 
লসই ‘মহাজ্ঞানী’(!) নাবিরক  “েুধবষব”(?) লসই লপাস্ট্বট  জিাি এখরনা লশ্ষ হয়বন; আর া আসরে আিামী পরিব (ইন শ্া 
আল্লাহ)।ইসলারম  বিরুরদ্ধ ত্া  ‘অসামানয’ (!) রু্বিগুরলা  আর া লপাস্ট্মরটবম অরপো ক রে আিামী পরিব। আল্লাহু 
মুসত্া’আন। 

 
[১] লেখুন- ত্ােবস  মাআব েুল কু আন(সংবেপ্ত), মুেবত্ শ্বে( ), সু া ত্াওিা  প্রথম ৬ আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা ৫৫৩; ‘আ   াবহকুল মাখতু্ম’, 
শ্বেউ   হমান মুিা কপু ী( ), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৩ 

[২] ‘আ   াবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউ   হমান মুিা কপু ী( ), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, পৃষ্ঠা ৪৬৫ 

[৩] ‘আ   াবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউ   হমান মুিা কপু ী( ), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, ১৫১-১৬৯ এিং ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টিয 

[৪] লেখুনঃ সী াতু্ন্নিী(স)- ইিন বহশ্াম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬ 

http://life-in-saudiarabia.blogspot.com/…/7-unknown-facts-a… 

http://www.arabnews.com/news/600996 

[৫] আ   াবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউ   হমান মুিা কপু ী( ), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, পৃষ্ঠা ২২৮ 

http://life-in-saudiarabia.blogspot.com/2016/11/7-unknown-facts-about-masjid-quba-first.html
http://www.arabnews.com/news/600996
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১০০ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ২ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

িল্প িলা স্ট্াইরল নাবিকত্া (আসরল ইসলাু্মবিরেষ) প্রচা  কর  বর্বন ইবত্মরধযই নাবিকমহরল িযাপক িাহিা 
কুবড়রয়রেন।অরনরকই ওনা  একাউরন্ট বিরয় বনরজ  অজারিই ত্া  জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ ক রত্ পার ন বিধায় ত্া  সমূ্পণব নাম 
উরল্লখ না কর  শুধু নারম  অেযাে  উরল্লখ ক লাম।র্া া আরিই ত্া  লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্া া এমবনরত্ই বচনরত্ পা রিন। 
. 
[এই বসব রজ  প্রথম পিব পড়ুন এখারন #সত্যকথন_৯৯ ] 
. 
S.P. বলরখরে - 

// আর কটা কথা, িা  িা  লর্ িলে মোরত্ মুসলমানরে  অত্যাচা  ক া হরত্া- ত্া আসরল কত্টা সত্য আ  অবত্ বিত্? 
ইসলাম লঘাষণা  প্রথম লত্  িে  আ রি  লপৌিবলক া বক চাইরলই মুহাম্মেরক হত্যা ক রত্ পা ত্ না? ত্া  লত্া ত্খন লসনা 
িাবহনী লনই লর্ পাহা া বেরয়  াখরি। ত্াহরল লকন হত্যা কর বন? 

কা ণ মুহাম্মে হাবশ্বম িংরশ্  লেরল বেল। ত্ারক হত্যা ক া  মরনাভাি অরনরকই ক ত্ লপৌিবলক ধমবরক বিকৃত্ ক া  
অবভরর্াি বকন্তু লসটা িািিায়ন ক রত্ পা ত্ না কা ণ ত্ারত্ িনু হাবশ্ম িংশ্ ত্ারে  উপ  োাঁবপরয় পড়ত্। র্ত্ই মুহাম্মে 
িাপ-োো  ধমবরক বিকৃত্ করুক, ত্া  উপ  হামলা হরল  িঋণ হাবশ্বম া উশুল কর  োড়ত্। এ  প্রমাণ পারি বস াত্ ইিরন 
বহশ্াম পাঠ ক রল।। ... ... এিা  িরলা লত্া, মো ১৩ িে  আ ি লপৌিবলকরে  হারত্ কয়জন মুসলমান খুন হরয়বেরলা? 
একজনও না! আ  রু্দ্ধ হাঙ্গামা কা া িাবধরয়বেল? কা া মো  িাবণজয কারেলায় হামলা চাবলরয় লুট কর বেল? কা া মুবিপণ 
আোয় ক ত্? // 
. 

আিা  বমথযা  লিসাবত্। 

আসরল এই বমথযাচা  খণ্ডণ ক া এত্ই সহজ লর্ এ  জনয লকান সী াহবিে হিা  প্ররয়াজন লনই। 
. 
আচ্ছা, প্রাথবমক রু্রি লর্ মুসবলম া মো লেরড় আবিবসবনয়ারত্ (িত্বমান আবেকা মহারেরশ্  ইবথওবপয়া) বহজ ত্ কর বেল, এটা 
লত্া সিাই জারন। লর্ লকান বস াত্ িইরত্ অথিা ইবত্হারস  িইরত্ এটা পাওয়া র্ারি। S.P. নারম  অেযাের   আমারে  
আরলাচয ইসলামবিরেষী ললখরক  কথা অনুর্ায়ী মুসবলমরে  উপ  অত্যাচার   কাবহনী র্বে আসরলই অবত্ বিত্ হরয় থারক, 
ত্াহরল মুসবলম া আবিবসবনয়া বিরয়বেল লকন? লকান মানুষ বক সারধ ত্া  জমভূবম লেরড় আর ক লেরশ্ বিরয় িসবত্ িারড়? র্বে 
ত্া  উপ  অত্যাচা  না হরয় থারক িা ত্া  জীিরন  উপ  হুমবক না আরস? ১৯৭১ সারল মুবিরু্রদ্ধ  সমরয় িাংলারেরশ্  অরনক 
মানুষ লকন ভা রত্ আশ্রয় বনরয়বেল?  
. 
ইসলাম গ্রহণ ক া  ‘অপ ারধ’ প্রাথবমক রু্রি অরনক সাহািীরকই কু াইশ্ া হত্যা কর বেল, অরনরক  উপ  অিণবণীয় বনর্বাত্ন 
চাবলরয়বেল। ইসলারম  প্রথম শ্হীে হরচ্ছন একজন না ী সাহািী সুমাইয়া ( া), পাষণ্ড কু াইশ্ া ত্াাঁরক িশ্বা বেরয় খুাঁবচরয় হত্যা 
কর । ইয়াবস  বিন আবম  ( া) লক মরুভূবমরত্ বনর্বাত্ন ক রত্ ক রত্ লমর  লেরল। বিলাল ( া) এ  িুরক  উপ  পাথ  চাপা 
বেরয় উিপ মরুভূবমরত্ শুইরয়  ারখ, খািা  ও পাবন না বেরয় কষ্ট লেয়। আম্মা  ( া) লকও কখরনা িুরক পাথ  চাপা বেরয় 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=301501890286198


 

380 

মরুভূবমরত্ শুইরয় ল রখ আিা  কখরনা পাবনরত্ চুবিরয় শ্াবি বেরত্ থারক। আিু েুকাইহাহ ( া) এ  জামা কাপড় খুরল ললাহা  
লশ্কল বেরয় লিাঁরধ মুরুভূবম  ি ম ও কঙ্কর  ভ া প্রাি  বেরয় লটরন-বহাঁচরড় বনরয় কষ্ট লেয়া হত্, এ প  বপরঠ  উপ  পাথ  
চাপা বেরয় শুইরয়  াখরত্া। খাব্বাি ( া) লক উিপ্ত শ্লাকা বেরয় বপঠ ও মাথায় েযাকা লেয়া হত্, গ্রীিা মুচরড় মুচরড় কষ্ট লেয়া 
হত্।এ পর ও ইসলাম ত্যাি না ক ায় ত্াাঁরক িলি অঙ্গার   উপ  শুইরয় পাথ  বেরয় চাপা বেরয়  াখা হরয়রে। ত্াাঁ  বপঠ পুরড় 
ধিল-কুষ্ঠ ল ািী  মত্ সাো হরয় বিরয়বেল বকন্তু ইসলাম ত্যাি কর নবন। ল ামান কৃত্োসী বর্বন্ন াহ( া) ইসলাম গ্রহণ ক ায় 
ত্াাঁ  মবনি আঘাত্ কর  ত্াাঁ  লচাখ নষ্ট কর  লেয়। আবম  বিন েু ায় া ( া) লক এমন বনর্বাত্ন ক া হয় লর্ বত্বন মানবসক 
ভা সাময হাব রয় লেরলন। উসমান বিন আেোন ( া) লক লখজু  পাত্া  চাটাইরয়  মরধয জবড়রয় বনচ লথরক আগুন িাবলরয় 
লধাাঁয়া বেরয় কষ্ট লেয়া হত্। এ কম আর া িহু অত্যাচা  বনর্বাত্রন  বিি ণ লেয়া র্ারি। ইবত্হারস  িইগুরলা এমন বিি রণ 
ভ া। [১] 
. 
অথচ নাবিক-মুিমনারে  অসামানয ‘মানবিকত্া’(!) লিারধ  কারে এগুরলা বকেু না।ইসলামবিরেষই আসল কথা। হাবশ্বম িংরশ্  
িরল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লক কু াইশ্ া কখরনা হত্যা ক া  লচষ্টা কর বন িলরত্ বিরয় আমারে  আরলাচয নাবিক মহাশ্য় লর্ বমথযাচা বট 
ক রলন, ত্া  খণ্ডরণ ইিন বহশ্ামসহ বিবভন্ন উৎস লথরক বকেু ঘটনা উরল্লখ ক বে - 
. 
■ ঘটনা ১: “একিা  আিু জাহল িলল, লহ কু াইশ্ ভাইরয় া! লত্াম া লেয কর ে বক, মুহাম্মাে আমারে  ধরমব  সমারলাচনা ও 
উপাসযরে  বনন্দা লথরক বি ত্ হরচ্ছ না? আমারে  বপত্া ও বপত্ামহরক সা ােণ িালমন্দ কর ই চরলরে (বনজবলা বমথযা। নিী ملسو هيلع هللا ىلص 
কাউরক িাবল বেরত্ন না)। এ কা রণ আবম আল্লাহ  নারম প্রবত্জ্ঞা কর বে লর্, আবম একবট ভা ী পাথ  বনরয় িরস থাকি, 
মুহাম্মাে র্খন বসজোয় র্ারি, ত্খন লস পাথ  বেরয় ত্াাঁ  মাথা চূণব-বিচূণব কর  বেি। এ প  লর্ লকান পব বস্থবত্  জনয আবম 
প্রস্িত্। ইরচ্ছ হরল লত্াম া আমারক িান্ধিহীন অিস্থায়  াখরি, ইরচ্ছ হ’লল আমা  বন াপিা  িযিস্থা ক রি। এ প  আিরে 
মানাে আমা  সারথ লর্রূপ ইরচ্ছ িযিহা  ক রি এরত্ আমা  লকান পর ায়া লনই। .... [২] 
. 
■ ঘটনা ২: আবু্দল্লাহ ইিন মাস‘ঊে ( া) িরলন, একবেন  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص িায়তু্ল্লাহ  পারশ্ সলাত্ আোয় ক বেরলন। আিু জাহল ও 
ত্া  সাথী া অেূর  িরসবেল। বকেুেণ প  ত্া  বনরেবরশ্ ভুাঁবড় এরন বসজো ত্  াসূরল  ملسو هيلع هللا ىلص েুই কাাঁরধ  মােখারন চাবপরয় বেল, 
র্ারত্ ঐ বি াট ভুাঁবড়  চারপ ও েুিবরন্ধ েম িন্ধ হরয় বত্বন মা া র্ান। 
. 
ইিনু মাস‘ঊে ( া) িরলন, আবম সি লেখবেলাম। বকন্তু এই অিস্থায় আমা  বকেুই ক া  েমত্া বেল না। অনযবেরক শ্ত্রু া 
োনিীয় উল্লারস লেরট পড়বেল। এই সময় বকভারি এই েুঃসংিাে োবত্মা  ( া) কারন লপৌঁেল। বত্বন লেৌঁরড় এরস ভুাঁবড়বট 
সব রয় বেরয় বপত্ারক (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) কষ্টক  অিস্থা লথরক  ো কর ন। ... [৩] 
.  
■ ঘটনা ৩: আনাস ( া) লথরক িবণবত্; বত্বন িরলন, একবেন মো  মুশ্ব ক া  াসুলুল্লাহরক ملسو هيلع هللا ىلص এমন বনমবমভারি মা ধ  ক ল 
লর্ বত্বন অজ্ঞান হরয় পড়রলন। এ সময় আিু িক ( া) দ্রুত্ লসখারন এরস লপৌঁোরলন এিং মুশ্ব করে  উরেযশ্য কর  িলরলন, 

“ওর  হত্ভািা  েল! লত্াম া বক একজন িযবিরক শুধু এ কা রণ হত্যা ক রত্ চাও লর্ বত্বন িরলন আমা  প্রভু হরলন 
আল্লাহ।” 
ললারক া লপেরন বের  িলল, “এ লক?” 
ত্ারে  মধয লথরক একজন জিাি বেল, “এ হল আিু কুহাো  পািল লেরল (আিু িক   া.)।” [৪] 
. 
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■ ঘটনা ৪: উ ওয়াহ ইিন রু্িাই  ( া) িরলন, একবেন আবম আিেুল্লাহ ইিন আম রক ( া) বজরজ্ঞস ক লাম, মুশ্ব ক া 
 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  সারথ কী ধ রণ  করঠা  আচ ণ কর রে? 

বত্বন জিাি বেরলন, “একবেন আবম লেখলাম  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص কািা শ্ ীরে নামাজ পড়বেরলন। এমন সময় উকিা বিন আিু 
মুআইত্ লসখারন এরস বনরজ  চাে  বেরয়  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  িলা এমনভারি লপাঁবচরয় ধ ল লর্ ত্াাঁ  শ্বাস রুদ্ধ হওয়া  উপিম 
হল। ত্ৎেণাৎ আিু িক  ( া) লসখারন বিরয় উকিারক কাাঁরধ ধাো বেরয় সব রয় বেরলন এিং িলরলন, 

“লত্াম া বক একজন িযবিরক শুধু এ কা রণ হত্যা ক রত্ চাও লর্ বত্বন িরলন আমা  প্রভু হরলন আল্লাহ। অথচ বত্বন 
লত্ামারে  কারে লত্ামারে  প্রভু  বনকট লথরক সুস্পষ্ট প্রমাণ বনরয় এরসরেন।” [৫] 
. 
সি লথরক িড় কথা, কু াইশ্ া র্বে হত্যা নাই ক রত্ চাইত্ - ত্াহরল  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص মেীনায় বহজ ত্ ক রলন লকন? বহজ রত্  
 ারত্ কু াইশ্ া ত্াাঁ  িাবড় লঘ াও কর বেল লকন? [৬] 

এ ঘটনা বেরয়ই লত্া নাবিক মরহােরয়  অপরু্বি খণ্ডণ হরয় র্ায়। 
. 
লস আ ও বলরখরে - 

// আর কটা বেক লেরখা, মবেনায় জীিন হারত্ বনরয় বহর্ ত্ ক া  লর্ কথা িলা হয় লসটারক সত্য ধর  বনরল আমারে  বিশ্বাস 
ক রত্ হয় মো েখল ক া  প ই িুবে প্ররেট মোয় প্ররিশ্ কর বেরলন। বকন্তু আম া লেবখ বত্বন ত্া  আরিই হজ ক রত্ 
মোয় ত্া  েলিল বনরয় হাবজ  লহান এিং ত্া  বনজস্ব বনয়রম হজ পালন কর ন। এমনবক বত্বন আিু িক  আ  আলীরক 
পাবঠরয় হজ লমৌসুরম প্রচা  ক রত্ িরলন লর্, আিামী িে  প  লথরক মুশ্ব করে  বত্বন এই স্থান লথরক বচ ত্র  বিত্াবড়ত্ 
ক রিন। // 
. 

লস আসরল বকরস  বভবিরত্ লকান বকেু সত্য িা বমথযা বিরিচনা কর  লসটাই একটা প্রশ্ন। র্া লহাক, আম া ত্ােবস  ও বস াহ 
মা েত্ জানরত্ পাব  লর্,  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও সাহািীিণ সীমাহীন অত্যাচার   বশ্কা  হরয় মেীনায় বহজ ত্ ক া  প  িের   প  
িে  ত্ারে  জনয কািায় ইিােত্ ক া  লকান সুরর্াি বেল না। ৬ষ্ঠ বহজ ীরত্  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও সাহািীিণ ( া) উম াহ পালরন  
জনয মো  বেরক  ওনা কর বেরলন। ত্াাঁরে  এ সে  বেল একািই ইিােরত্  জনয ও শ্াবিপূণব। ত্াাঁ া কু িানী পশু  িারয় 
বচহ্ন বেরয় ও ইহ াম লিাঁরধ র্াত্রা কর বেরলন র্ারত্ সিাই বনবিত্ থারক লর্ এ সে  শুধুই ইিােরত্  জনয এিং শ্াবিপূণব। বকন্তু 
এ পর ও কু াইশ্ া ত্ারে  কািায় লর্রত্ লেয়বন। নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারে  সরঙ্গ শ্াবি  সনে ‘হুোয়বিয়া সবন্ধ’ কর  লস িে  উম াহ না 
কর ই মেীনা বের  র্ান। [৭] 

প িত্বীরত্ ২ িের   মরধয কু াইশ্ া এ সবন্ধ ভঙ্গ ক রল ৮ম বহজ ীরত্  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص শ্াবিপূণব উপারয় মো জয় কর ন। এ  
আি পর্বি হজ িা উম াহ ক া  লকান সুরর্াি মুসবলমরে  বেল না। মো বিজরয়  আরি হজ ক িা  অু্লীক ইবত্হাস িরল 
নাবিক মরহােয় এক অবভনি উপারয় বমথযাচার   প্রয়াস লপরয়রেন। 
. 
নাবিক মরহােয় আিু িক  ( া) এ  লর্ ঘটনা উরল্লরখ  লচষ্টা কর রেন ত্া মো বিজরয়  পর   ঘটনা। সু া িা াআরত্  
(ত্াওিা) এরকিার  প্রথম অংশ্ এই সমরয়  লপ্রবেরত্ (অথবাৎ মো বিজরয়  প ) নাবজল হরয়রে। ৯ম বহজ ীরত্ হরজ  লমৌসুরম 
আিু িক  ( া) লক হজর্াত্রীেরল  লনত্া কর  পাঠান  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص। ১০ই বর্লহজ আলী ( া) জনিরণ  উরেযরশ্য  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
এ  বনরেবশ্মালা পরড় লশ্ানান। ত্া  মরধয এটাও উরল্লখ বেল লর্ঃ লর্ মুশ্ব কিণ মুসবলমিরণ  সরঙ্গ ওয়াো পালরন লকান 
প্রকার   ত্রুবট কর বন, বকংিা মুসবলমরে  বিরুরদ্ধ অনয কাউরক সাহার্য প্রোন কর বন, ত্ারে  অঙ্গীকা নামা বনধবাব ত্ সময় 
পর্বি িলিত্  াখা হরি। 
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এ োড়া আিু িক  ( া) একেল সাহািারয় লক ারম  মাধযরম লঘাষণা প্রোন কর ন লর্ - আিামীরত্ লকান মুশ্ব ক কািায় হজ 
ক রত্ পা রি না এিং লকউ জাবহবলয়ারত্  রু্ি লথরক চরল আসা অেীল  ীবত্ উলঙ্গ হরয় কািা ত্াওয়াে ক রত্ পা রি না। 
[৮] 
. 
এটা বঠক লর্--  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص মো বিজরয়  পর  মুশ্ব করে  হজ ক া বনবষদ্ধ হয়। কািা মূলত্ ইব্রাবহম (আলাইবহস সালাম) 
এ  বনবমবত্ এক-অবেত্ীয় আল্লাহ  উপাসনা িৃহ। মো বিজরয়  প  ইব্রাবহবম হরজ  বিবধ-বিধান পুনরুদ্ধা  ক া হয় এিং 
লপৌিবলকরে  নি উদ্ভািনরক বনবষদ্ধ ক া হয়। এ িৃরহ মূবত্বপুজা ও অনযানয নি উদ্ভাবিত্ লপৌিবলক  ীবত্রত্ হজ ক া  অথব 
হরচ্ছ এই িৃরহ  পবিত্রত্া নষ্ট ক া। উলঙ্গ হরয় ত্াওয়াে ক া  মত্ অেীল কাজ ইসলাম কখরনা ি োশ্ত্ কর বন, ক রিও 
না। এ  ীবত্ ইব্রাবহম (আলাইবহস সালাম) বকংিা অনয লকান নিী   ীবত্ নয়। কারজই এই সকল শ্য়ত্ানী  ীবত্রক সঙ্গত্ 
কা রণই ইসলাম বনবষদ্ধ কর রে। এ োড়া আম া এটাও লেখবে লর্, লর্সকল মুশ্ব ক মুসবলমরে  সরঙ্গ চুবি  ো কর রে, 
মুসবলমরে  বিরুরদ্ধ কাউরক সাহার্য কর বন, ত্ারে  সারথ চুবি  ো ক িা  বনরেবশ্ও লসই হজ লমৌসুরম জানারনা হরয়বেল। 
কারজই এ ইবত্হাসরক বিকৃত্ভারি উপস্থাপন কর  ইসলামরক ‘অশ্াবিময়’ প্রমাণ ক া  এই লচষ্টাও একবট িযথব লচষ্টা োড়া বকেু 
নয়। 
. 

(চলরি, ইন শ্া আল্লাহ। আল্লাহু মুসত্া’আন।) 
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১০১  

নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ৩ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

িল্প িলা স্ট্াইরল নাবিকত্া (আসরল ইসলাু্মবিরেষ) প্রচা  কর  বর্বন ইবত্মরধযই নাবিকমহরল িযাপক িাহিা কুবড়রয়রেন। 
অরনরকই ওনা  একাউরন্ট বিরয় বনরজ  অজারিই ত্া  জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ ক রত্ পার ন বিধায় ত্া  সমূ্পণব নাম উরল্লখ না কর  
শুধু নারম  অেযাে  উরল্লখ ক লাম। র্া া আরিই ত্া  লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্া া এমবনরত্ই বচনরত্ পা রিন। 
. 
[এই বসব রজ  ১ম ও২য় পরিব  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৯৯ ও (#সত্যকথন) ১০০ ] 
. 
S.P. বলরখরে - 
. 
//আয়াত্টা [সু া ত্াওিা ৫] র্বে ভাল কর  পরড় থারকা ত্াহরল লখয়াল কর রো বক, শুরুরত্ বক িলা হরয়রে- ‘অত্ঃপ  বনবষদ্ধ 
মাস অবত্িাবহত্ হরল’- এ  মারন বক? এ  মারন আ ি লপৌিবলকরে  ধমব বিশ্বাস বেল ১২ মারস  মরধয বিরশ্ষ চা বট মাস হরচ্ছ 
বনবষদ্ধ মাস িা পবিত্র মাস ত্ারে  লেিত্ারে  কারে। এই মাসগুরলারত্ আ রি  লকান লিাত্রই রু্দ্ধ বিগ্রহ  িপারত্ জড়ারত্া না। 
এই সময় সি আ ি লিাত্র বনজ বনজ ঘর  অিস্থান ক ত্। মজাবট বক জারনা, লপৌিবলকত্া  বিরুরদ্ধ বজহাে লঘাষণা ক া 
ইসলারম  আল্লাহ বক কর  লপৌিবলক কারে রে  এইসি ‘পবিত্র মারস ’ বিশ্বাসরক বনরজও পবিত্র িরল লিাণয কর ন? বত্বন না 
ইব্রাবহম নিী মািুত্! বত্বন না মুসা ঈসা  মািুত্? কই তু্বম একজনও ইহুেী বিস্ট্ানরক পারি র্া া বিরশ্ষ আ বি চা বট মাসরক 
পবিত্র িা বনবষদ্ধ িরল মানয কর  িা লসসময় ক ত্? পারি না।// 
. 
. 
>>>>> আ রি  লপৌিবলক া পালন ক ত্ িরলই লর্ লসটা একত্বিােী বকংিা ইব্রাবহবম (Abrahamic)  ীবত্ হরি না এমন লকান 
কথা লনই। আ রি  মুশ্ব ক া এগুরলারক লেিত্ারে  পবিত্র মাস বহসারি িণয ক ত্ না ি ং আল্লাহ  পবিত্র মাস বহসারি িণয 
ক ত্। কু াইশ্ আ ি া বেল ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ ।িংশ্ প ম্প ায় লিশ্ বকেু ইব্রাবহবম  ীবত্ ত্ারে  মরধয 
অিবশ্ষ্ট বেল।ইসলাম লসগুরলা িহাল ল রখরে।হা াম মাস ত্া  মরধয একবট।ইসলাম লকান নতু্ন ধমব নয়, সি বকেু িাবত্ল কর  
লেয়া ইসলারম  নীবত্ নয়; ইসলাম সকল নিী- াসুরল  ধমব।ইসলাম শুধু ত্ারে  মধযকা  নি উদ্ভািনগুরলা পব ত্যাি ক রত্ 
িরলরে। 
. 
আমারে  আরলাচয ইসলামবিরেষী ললখক োবি কর রেন লর্ঃ ইসলাম মূলত্ লপৌিবলকরে  আচব ত্ হা াম(পবিত্র/sacred) 
মারস  বিধান গ্রহণ কর রে এিং হা াম মারস   ীবত্ ইহুবে-বিষ্টান লকান আব্রাহাবমক জাবত্  লভত্  বেল না।চলুন লেবখ 
িািিত্া  বনব রখ এই োবি কত্টুকু সত্য। 
. 
জাবহবলয়ারত্ রু্রি কু াইশ্ আ িরে  মরধয হা াম মারস   ীবত্ বেল িরট; বকন্তু ত্া বেল আল্লাহ  বনধবাব ত্ বিধান লথরক বিচুযত্ 
অিস্থায়। আল্লাহ  বনধবাব ত্ হা াম মাস হরচ্ছঃ বর্লকে, বর্লহজ, মুহা  াম ও  জি।বকন্তু কু াইশ্ া আল্লাহ বনধবাব ত্ হা াম 
মাসরক িেরল লেরলবেল।ত্া া এই মাসগুরলা আগু-বপেু কর  পালন ক ত্। লমারটও খাাঁবট ইব্রাবহবম  ীবত্রত্ পালন ক ত্ না। 
ত্ারে  এই কারজ  সমারলাচনা ক া হরয়রে সু া ত্াওিা  ৩৭নং আয়ারত্। [১] 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=304521916650862
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6?source=feed_text&story_id=304521916650862
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. 
এ  আরি  আয়ারত্(সু া ত্াওিা ৩৬) আল্লাহ  আবে অকৃবত্রম বিধারন  িণবণা ক া হরয়রে এিং মুসবলমরে রক হা াম মারস  
বিধান জানারনা হরয়রে।  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) জাবনরয় লেন আল্লাহ  বনধবাব ত্ হা াম মাস হরচ্ছঃ বর্লকে, বর্লহজ, মুহা  াম ও  জি। 
[সহীহ িুখা ী ৪৬৬২ ও সহীহ মুসবলম ১৬৭৯ দ্রষ্টিয] কারজই আম া লেখরত্ পাবচ্ছ ইসলারম হা াম মারস   ীবত্ আ রি  
লপৌিবলক কু াইশ্রে  লথরক বভন্ন,  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) সৃবষ্ট  আবে লথরক চরল আসা লসই বচ িন  ীবত্  বেরক মানুষরক আহ্বান 
কর রেন। 
. 
এখন প্রশ্ন হরচ্ছঃ ইহুবে-বিষ্টান এইসি জাবত্  মারে বক লকান প্রকা  হা াম মারস (sacred months)  ীবত্ বেল? 
. 
ইসলাম ও ইহুবে উভয় ধরমবই চান্দ্র মারস িষব িণণা হয়।উভয় ধরমব  কযারলন্ডার   লভত্র  বমল  রয়রে।আম া সহীহ হাবেরস 
লেখরত্ পাই লর্ মেীনা  ইহুবে া আশু া  ল াজা পালন ক ত্। [২] 
. 
ইহুবে ও ইসলাম উভয় ধরমব  কযারলন্ডার   পা স্পব ক সম্পকব জানা  জনয লিন আব্রাহামসন ও লর্ারসে কাৎজ এ  এই 
িরিষণাপত্রবট লেখা লর্রত্ পার ঃ “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became 
the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah” [৩] 
. 
ইহুবেরে  ধমবগ্ররন্থ মূলত্ বত্নবট হাি{বহব্রু ‘হাি’, ইংর বজ festival/pilgrimage} এ  বিি ণ  রয়রে{Tanakh, Shemot 
chapter 23 দ্রষ্টিয}। ইহুবেরে  pilgrimage এ  মাসগুরলা পবিত্র মাস(sacred month) বহসারি িণয হত্ এিং এ সমরয় 
রু্দ্ধ বনবষদ্ধ বেল। [৪] 
. 
ইহুবেরে  ২য় লটম্পল ধ্বংরস  প  বহব্রু কযারলন্ডার   আভ(Av) মারস  ৯ত্াব রখ আর া একবট pilgrimage রু্ি হয়। 
অত্এি লমাট pilgrimage হয় ৪বট।অথবাৎ ৪বট পবিত্র মাস। 
. 
আ রি  ইহুবেরে  মরধযও এই পবিত্র মারস   ীবত্ প্রচবলত্ বেল।অথচ আমারে  আু্রলাচয নাবিক মরহােয় বেবিয িরল বেরলন 
পবিত্র মারস  এ  ীবত্ নাবক লপৌিবলক  ীবত্, ইহুবে-বিষ্টান কার া মরধয এমন বকেু বেল না!!  
. 
আ  বিষ্টানরে  িযাপার  র্া িলি--- আবম স্বীকা  কব  লর্ বিষ্টান া হা াম(পবিত্র) মাস পালন কর  না, ত্খরনা ক ত্ না। বকন্তু 
এবট সিবজনবিবেত্ লর্ঃ বিষ্টধমব ল ারম বিরয় ঈসায়ী ধমব লথরক এক লপৌিবলক ধরমব পব নত্ হয়।ত্াও াত্ অনুসা ী িনী 
ইস্রাঈরল  ইব্রাবহবম (Abrahamic)  ীবত্নীবত্ িাে বেরয় ত্া া বিবভন্ন ল ামক সংসৃ্কবত্ গ্রহণ কর ।রসন্ট পরল  েশ্বন মানরত্ 
বিরয় ত্া া অরনক আরিই ত্াও ারত্  আইন িজবন কর রে।কারজই বিষ্টানরে  লথরক হা াম মাস পালন আশ্া ক া র্ায় 
না।ইহুবে িা বিষ্টান লকান ধমব আমারে  কারে েবলল নয়।ত্ারে  গ্রন্থগুরলা বিকৃত্ হরয়রে এিং আম া মুসবলম া ত্ারে  সকল 
 ীবত্-নীবত্  সারথ একমত্ নই। শুধুমাত্র আমারে  নাবিক মরহােয় হা াম মারস  বিধানরক ‘লপৌিবলক’ বিধান সািযি ক রলন 
এিং এমন লকান বকেু ইহুবে া পালন ক ত্ না িরল বিভ্রাবিক  ত্থয বেরলন বিধায় ইহুবেরে  এ  ীবত্গুরলা সম্পরকব আরলাচনা 
ক লাম। 
. 
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[চলরি, ইন শ্া আল্লাহ। 
বসব রজ  প িত্বী পরিব এই ইসলামবিরেষী ললখরক  আর া অরনকগুরলা বমথযাচা  ও অপিযাখযা  লপাস্ট্মরটবম ক া হরি। আল্লাহু 
মুসত্া’আন।] 

 
ত্থযসূত্রঃ 
. 
[১] বিিাব ত্ লেখুনঃ ত্ােবস  ইিন কাবস (হুসাইন আল মাোনী প্রকাশ্নী), ৩য় খণ্ড, সু া ত্াওিা  ৩৭ নং আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা ৬৭০-
৬৭২ 

[২] সহীহ িুখা ী ২০২৪,৩৩৯৭ ও সহীহ মুসবলম ১১৩০ দ্রষ্টিয 

[৩] িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/TJcU9m 

[৪] “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-
Hijjah”; By Ben Abrahamson and Joseph Katz; page 4 

অথিা 

http://www.alsadiqin.org/en/index.php… 

  

https://goo.gl/TJcU9m
http://www.alsadiqin.org/en/index.php?title=The_Pre-Islamic_Calendar
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১০২ 

প্রসঙ্গ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  ইস া ও বম াজঃ ইস া  ঘটনা  সত্যত্া কত্টুকু? মসবজেুল 
আকসা বক আসরলই লস সমরয় বেল? -১ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

নিী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  ইস া ও বম াজ বনরয় প্রশ্ন লত্ারল নাবিক-মুিমনা ও বিষ্টান বমশ্না ী া। ত্ারে  িিিয হরচ্ছ - মুহাম্মাে 
 ইস া ও বম ারজ   ারত্ মো লথরক লজরুজারলরম  আল আকসা মসবজে ভ্রমণ ক া  োবি কর রেন। বকন্তু এবট আরেৌ ملسو هيلع هللا ىلص
সম্ভি নয়, কা ণ লসখারন ত্খন লকান মসবজে িা অনয লকান উপাসনালয় বেল না। ত্া  িহু আরিই, ৭০ বিষ্টারব্দ ল াম সম্রাট 
টাইটাস ইহুবেরে  মহামবন্দ  গুবড়রয় লেয়। [https://goo.gl/NAFQgp] কারজই ইস া ও বম ারজ   ারত্ মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص আকসা 
মসবজরে র্ািা  লর্ োবি কর রেন ত্া বমথযা (নাউরু্বিল্লাহ)। 
. 
চলুন লেবখ, রু্বি-প্রমাণ ও বিরিরক  কবষ্টপাথর , কা  োবি সত্য। 
. 
‘বম াজ’ শ্ব্দ এরসরে আ বি উরুরু্ন শ্ব্দ লথরক। উরুরু্ন অথব বসাঁবড় আ  বম াজ অথব ঊধ্ববিমন। লর্রহতু্ বসাঁবড় লিরয় উপর  উঠা 
হয় লসজনয  াসূরল  ঊধ্ববিমনরক বম াজ িলা ইস া [إسراء ] - মারন হল  ারত্ পব ভ্রমণ ক া। পাব ভাবষকভারি এবট হল 
 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  মো  মসবজেুল হা াম লথরক লজরুজারলরম  মসবজেুল আকসা পর্বি ভ্রমণ। এ িযাপার  আল্লাহ  িাণীঃ 

“ প ম পবিত্র ও মবহমাময় সিা বত্বন, বর্বন স্বীয় িান্দারক (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) এক  ারত্ ভ্রমণ কব রয়বেরলন মসবজেুল হা াম লথরক 
মসবজেুল আকসায় (িাইতু্ল মুকাোস) র্া  চা পাশ্রক আবম কর বেলাম ি কত্ময়,ত্াাঁরক আমা  বনেশ্বন লেখারনা  জনয। 
বনিয়ই বত্বন সিবরশ্রাত্া, সিবদ্রষ্টা।” 

[সূ া িনী ইস াঈল, ১৭:১] 
. 
প্রথরম আম া লজরন বনই—ইসলামী পব ভাষায় ‘মসবজে’ কী। 

আ বি ভাষায় ‘মাসবজে’ শ্রব্দ  মারন হরচ্ছ ‘বসজো ক া  স্থান’। শ্ব্দবট এরসরে ‘সুজুে’ শ্ব্দ লথরক, র্া  মারন হরচ্ছ ‘বসজো 
ক া’। কারজই একটা মসবজেরক েীবন বশ্ল্পকরমব ভ পু  বপলা  ো া নত্ব  বিশ্াল লকান স্থাপনা হরত্ হরি—এমন লকান কথা 
লনই। সীমানা ো া লঘ া লর্রকান ইিােরত্  স্থানই মসবজে হরত্ পার ।আিা  লোট লেয়াল বকংিা পাথ  ো া নত্ব  স্থাপনাও 
মসবজে হরত্ পার । ঐ এলাকাবটরক ত্াবত্ত্বকভারি “মসবজে” িা ‘বসজো ক া  স্থান’ িলা লর্রত্ পার । 
. 
নিী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ 

ْلتُ  ْعبِ  َونُِصْرتُ  اْلَكِلمِ  َجَواِمعَ  أُْعِطيتُ  ت   بِسِ  اْْلَْنبِيَاءِ  َعلَى فُِض   إِلَى َوأُْرِسْلتُ  َوَمْسِجدًا َطُهوًرا اْْلَْرضُ  ِليَ  َوُجِعلَتْ  اْلغَنَائِمُ  ِليَ  َوأُِحلَّتْ  بِالرُّ
النَِّبيُّونَ  بِيَ  َوُختِمَ  َكافَّةً  اْلَخْلقِ   

“পূিবিত্বী অনযানয নিীরে  উপ  েয়বট বিষরয় আমারক অগ্রাবধকা  লেয়া হরয়রে। আমারক লেয়া হরয়রে অল্প শ্রব্দ অরনক লিশ্ী 
অথবরিাধক কথা িলা  লর্ািযত্া, আবম অরনক েূ  লথরক শ্ত্রুিাবহনী  মরধয ভয় সৃবষ্ট  মাধযরম বিজয় প্রাপ্ত হই। িবনমত্ ত্থা 
প াবজত্ শ্ত্রুিাবহনী  লেরল র্াওয়া সম্পে আমা  জরনয নিধ ক া হরয়রে। আমা  জনয সমগ্র পৃবথিীরক পবিত্রত্া অজবরন  
মাধযম এিং মসবজে িানারনা হরয়রে। সমগ্র সৃবষ্টকুরল  জনয আমারক নিী িানারনা হরয়রে এিং আমা  মাধযরমই নিী আিমরন  
ধা ারক সমাপ্ত ক া হরয়রে।” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FNAFQgp&h=ATPua8U692JPGi4nMZyuGe3nre5UR-ojj8dvXPyn8TrWvbdqgtdkgfWBoASHIBgZjl-LEfAtZxI6z6cDAD8hF2yfNawNh1VE9z6xrvW1DASGzeUeoZ3v-SLS0wHN5G7V8IXafDvI_OqXP2SUlGrQ2FPEEF5MrygM_nzM7yUcG2JSfGTfe9xvWnopd71biFUJ9Xkzc_QCKOtAS3ZvlZjYUlyYz_f_mWbpVudr9q8a0Vqb8xbxisqPyj93ltavWnnXP_-zXZWVX8V-9e_hU4tSI1ObwUKu0KWRS2dvCqkSjw
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[সহীহ মুসবলম, হােীস ৭১২] 

হাবেস লথরক জানা লিল লর্ সমগ্র পৃবথিীই মসবজরে  অিিবত্। 
. 
শ্াইখ মুহাম্মাে ইিন সাবলহ আল উসাইবমন ( ) ত্াাঁ  মসবজে ও নামার্ঘ  সংিাি এক েরত্ায়ায় িরলরেনঃ 

“সাধা ণ অথব অনুর্ায়ী সমগ্র পৃবথিীই হরচ্ছ মসবজে কা ণ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “আমা  জনয সমগ্র পৃবথিীরক পবিত্রত্া অজবরন  
মাধযম এিং মসবজে িানারনা হরয়রে। ”  
সুবনবেবষ্ট অথব, মসবজে হরচ্ছ একবট স্থান লর্বেরক স্থায়ীভারি সলারত্ (নামারর্ ) জনয বনবেবষ্ট ক া হরয়রে এিং স্থায়ীভারি িণ্টণ 
ক া হরয়রে, লহাক লসবট পাথ , কাো িা বসরমরন্ট িানারনা অথিা ত্া ো া না িানারনা। ...” 

[েরত্ায়া শ্াইখ উসাইবমন ১২/৩৯৪] 
. 
অত্এি মসবজরে  জনয স্থান হরচ্ছ মূখয বিষয়। োেবিবশ্ষ্ট ইমা ত্ থাকুক িা না থাকুক, লসবট মূখয নয়। মসবজেুল হা াম, 
মসবজেুল আকসা এগুরলা স্বয়ং আল্লাহ  পে লথরক বস্থব কৃত্ স্থায়ী ইিােরত্  জায়িা। 
. 

আিূ র্া  বিো ী( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আবম িললাম, লহ আল্লাহ   সূল! সিবপ্রথম লকান মাসবজে বনবমবত্ হরয়রে? 
বত্বন িরলন: মাসবজেুল হা াম।  ািী িরলন, আবম আিা  িললাম, ত্া প  লকানবট? বত্বন িরলন: ত্া প  মসবজেুল আকসা। 
আবম বজরজ্ঞস ক লাম, উভরয়  মরধয িযিধান কত্ িের  ? বত্বন িরলন: চবল্লশ্ িের  । এখন লত্ামা  জনয সমগ্র পৃবথিীই 
মাসবজরে। অত্এি লর্খারনই লত্ামা  সলারত্  ওয়াি হয়, লসখারনই তু্বম সলাত্ আোয় ক রত্ পার া। 

[সুনানু ইিরন মাজাহ, হাবেস ৭৫৩] 
. 

হাবেস ও কু আরন ইব্রাবহম(আ) কতৃ্বক বনবমবত্ হিা  পূরিব মসবজেুল হা ারম  স্থানবটরকও ‘আল্লাহ  ঘ ’ িরল অবভহীত্ ক া 
হরয়রে। র্বেও লসখারন ত্খন লকান ইমা ত্ বেল না।োেবিবশ্ষ্ট ঘ  বেল না। 

“... ত্া প  (আল্লাহ  হুকুরম) ইব্রাহীম (আ) হারর্ া (আ) এিং ত্াাঁ  বশ্শু লেরল ইসমাঈল(আ)-রক সারথ বনরয় লি  হরলন, এ 
অিস্থায় লর্, হারর্ া (আ) বশ্শুরক েুধ পান ক ারত্ন । অিরশ্রষ লর্খারন কা‘িা ঘ  অিবস্থত্, ইব্রাহীম (আ) ত্াাঁরে  উভয়রক 
লসখারন বনরয় এরস মাসবজরে  উাঁচু অংরশ্ র্মর্ম কূরপ  উপর  অিবস্থত্ একবট বি াট িারে  নীরচ ত্ারে রক  াখরলন । 

ত্খন মোয় না বেল লকান মানুষ না বেল লকানরূপ পাবন  িযিস্থা । পর  বত্বন ত্ারে রক লসখারনই ল রখ লিরলন। আ  এোড়া 
বত্বন ত্ারে  কারে ল রখ লিরলন একবট থরল  মরধয বকেু লখজু  এিং একবট মশ্রক বকেু পব মাণ পাবন । এ প  ইব্রাহীম 
(আ) বের  চলরলন। 
. 
ত্খন ইসমাঈল (আ)-এ  মা বপেু বপেু েুরট আসরলন এিং িলরত্ লািরলন, লহ ইব্রাহীম! আপবন লকাথায় চরল র্ারচ্ছন ? 
আমারে রক এমন এক ময়োরন ল রখ র্ারচ্ছন, লর্খারন না আরে লকান সাহার্যকা ী আ  না আরে (পানাহার  ) িযিস্থা। বত্বন 
একথা ত্ারক িা িা  িলরলন। বকন্তু ইব্রাহীম (আ) ত্াাঁ  বেরক ত্াকারলন না। ত্খন হারর্ া (আ) ত্াাঁরক িলরলন, এ (বনিবাসরন ) 
আরেশ্ বক আপনারক আল্লাহ বেরয়রেন ? বত্বন িলরলন, হযাাঁ । হারর্ া (আ) িলরলন, ত্াহরল আল্লাহআমারে রক ধ্বংস ক রিন 
না। ত্া প  বত্বন বের  আসরলন । 
. 
আ  ইব্রাহীম (আঃ) ও সামরন চলরলন । চলরত্ চলরত্ র্খন বত্বন বিব পরথ  িাাঁরক লপৌঁেরলন, লর্খারন স্ত্রী ও সিান ত্াাঁরক আ  
লেখরত্ পারচ্ছন না, ত্খন কা’িা ঘর   বেরক মুখ কর  োাঁড়ারলন । ত্া প  বত্বন েু’হাত্ তু্রল এ েু’আ ক রলন, আ  িলরলন, 
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‘‘লহ আমা  প্রবত্পালক ! আবম আমা  পব িা রক কত্রক আপনা  সম্মাবনত্ ঘর   বনকট এক অনুিব  উপত্যকায় .........র্ারত্ 
আপনা  কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ্ কর  । 

(সু া ইব্রাবহমঃ ১৪:৩৭) 

... 

... 

... ঐ সময় আল্লাহ  ঘর   স্থানবট র্মীন লথরক বটলা  নযায় উাঁচু বেল । িনযা আসা  েরল ত্াাঁ  িারন িারম লভরঙ্গ র্াবচ্ছল। 
এ প  হারর্ া (আ) এভারিই বেন র্াপন ক বেরলন। ... ... ... ... ... র্খন বত্বন ত্াাঁ  বপত্ারক লেখরত্ লপরলন, বত্বন োাঁবড়রয় 
ত্াাঁ  বেরক এবিরয় লিরলন। এ প  একজন িাপ-রিটা  সরঙ্গ, একজন লিটা-িারপ  সরঙ্গ সাোৎ হরল লর্রূপ কর  থারক ত্া া 
উভরয় ত্াই ক রলন। এ প  ইব্রাহীম (আ) িলরলন, লহ ইসমাঈল। আল্লাহ আমারক একবট কারজ  বনরেবশ্ বেরয়রেন। ইসমাঈল 
(আ) িলরলন, আপনা  প্রভু আপনারক র্া আরেশ্ কর রেন, ত্া করুন। ইব্রাহীম (আ) িলরলন, আল্লাহ আমারক এখারন একবট 
ঘ  িানারত্ বনরেবশ্ বেরয়রেন। এই িরল বত্বন উাঁচু বটলাবট  বেরক ইশ্া া ক রলন লর্, এ  চা পারশ্ লঘ াও বেরয়, ত্খবন ত্াাঁ া 
উভরয় কা’িা ঘর   লেয়াল উঠারত্ ললরি লিরলন। ...” 

[সহীহ িুখা ী , হাবেস ৩৩৬৪] 
. 
সি লথরক িড় কথা, লর্ আয়ারত্ (িনী ইস্রাঈল ১) মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  ইস া  কথা িলা আরে ও মসবজেুল আকসা  কথা এরসরে, 
ঐ একই আয়ারত্ মসবজেুল হা ারম  কথাও এরসরে।“... বর্বন স্বীয় িান্দারক (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) এক  ারত্ ভ্রমণ কব রয়বেরলন 
মসবজেুল হা াম লথরক মসবজেুল আকসায় ...” (িনী ইস্রাঈল ১৭:১) এই আয়ারত্ মসবজেুল হা ামরক ‘মসবজে’ িলা হরয়রে 
অথচ এবটও ত্খন বেল একবট খাবল জায়িা, মসবজেুল আকসা  মত্ই! লসখারন কািাঘ  বেল িরট, বকন্তু এ  চা বেরক লকান 
োেবিবশ্ষ্ট ‘মসবজে’ বেল না ি ং খাবল জায়িা বেল। লস সমরয় কািা  খুি বনকরট মানুষজরন  ঘ িাড়ী বেল। মানুষজন কািা  
চা বেরক ঐ খাবল জায়িারত্ই ইিােত্ ক ত্। এিং ঐ খাবল জায়িারকই উি আয়ারত্ ‘মসবজে’ িলা হরয়রে। লর্সি বেদ্রারিষী 
ঐ আয়াত্ লেবখরয় িলরত্ চায় “খাবল জায়িারক বকভারি আল আকসা মসবজে িলা লর্রত্ পার ”, ত্ারে  এই ত্থযবট লজরন  াখা 
উবচত্ লর্ মসবজেুল হা ামও “খাবল জায়িা” বেল, এিং বসজো  ঐ পবিত্র স্থানরকও আল্লাহ ‘মসবজে’ িরল অবভহীত্ কর রেন। 
ঐ আয়াত্ লথরকই ত্ারে  ভ্রাি োবি খণ্ডণ হরয় র্ায়। 
. 
লর্ স্থারন সুলাইমান (আ) এ  মসবজে (ইহুবেরে  পব ভাষায়ঃ িাইত্ হা বমকোশ্, বিষ্টানরে  পব ভাষায়ঃ মহামবন্দ  িা Temple 
Mount) বেল এিং নিী- াসুলরে  অনুসা ী ইহুবে া উপাসনা  জনয জরড়া হত্, লসই এক সীমানা  মরধযই িত্বমান আল 
আকসা মসবজে স্থাপন ক া হরয়রে। আ  হুিহু লসই জায়িাবট  উপ  স্থাপন ক া হরয়রে লসানালী িমু্বরজ  ‘কুব্বাতু্স 
সাখ া’(Dome of Rock) মসবজেবট। কুব্বাতু্স সাখ া মসবজে স্থাপন ক া হরয়রে িনী ইস্রাঈরল  বকিলাহ পাথর   উপর । 
আ  সীমানা লেয়াল ো া লঘ া পুর া এলাকাবটই মুসবলমরে  কারে িাইতু্ল মুকাোস/িাইতু্ল মাকবেস/ আল আকসা/ হা াম 
আল শ্া ীে। মো  মসবজেুল হা াম লর্মন একবট বনবেবষ্ট এলাকা বনরয় অিবস্থত্, একইভারি আল আকসাও একবট বনবেবষ্ট 
এলাকা বনরয় অিবস্থত্।এই এলাকা  মরধয সি জায়িাই “মসবজে” িরল বিরিবচত্ হয়। 
. 
আরিই িলা হরয়রে লর্—‘মসবজে’ মূলত্ বসজো ক িা  স্থান। ‘মসবজে’ হিা  জনয লকান ইমা ত্ থাকা জরু ী নয়। আল 
আকসায় লস সমরয় লকান ইমা ত্ না থাকরলও সীমানাসহ জায়িাবট বচবহ্নত্ বেল। মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ইস া   ারত্ লজরুজারলরম  লস 
স্থারন বিরয়বেরলন। কারজই এই বত্বন লসবেন মসবজেুল হা াম লথরক মসবজেুল আকসায় বিরয়রেন এ োবি  মরধয ত্াবত্ত্বকভারি 
লকানই ভুল লনই িা বমথযা লনই। এমনবক কু আন ও হাবেরস  পব ভাষা  সারথও ত্া লকানিরমই সাংঘবষবক নয়। 
. 
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বির াবধ া এ পর ও োবি ক রত্ চায় - মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص আল আকসায় িমন িলরত্ শুধুমাত্র ঐ স্থানবটরত্ র্াওয়া লিাোনবন ি ং 
বত্বন ইমা ত্বিবশ্ষ্ট একবট মসবজরে  কথাই িরলরেন।এ  স্বপরে ত্া া বনরম্নাি েবললগুরলা িযিহা  কর  - 

 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ আবম হাজর  আসওয়ারে  কারে বেলাম। এ সময় কু ায়শ্ া আমারক আমা  বম াজ সম্পরকব প্রশ্ন ক রত্ 
শুরু কর । ত্া া আমারক িাইতু্ল মুকাোরস  এমন সি বিষয় সম্পরকব বজরজ্ঞস ক রত্ লািল, র্া আবম ভালভারি লেবখবন। 
েরল আবম খুিই বচবিত্ হরয় পড়লাম। 

 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ ত্া প  আল্লাহ ত্াআলা আমা  সমু্মরখ িাইতু্ল মুকাোসরক উদ্ভাবসত্ কর  বেরলন এিং আবম ত্া 
লেখবেলাম । ত্া া আমারক লর্ প্রশ্ন ক বেল, ত্া  জিাি বেরত্ লািলাম। ... 

[সহীহ মুসবলম, খণ্ড ১, বকত্ািুল ঈমান অধযায়, হাবেস ৩২৮] 
. 
আবম বহজর  (হাজ  আসওয়াে) োাঁড়ালাম, িাইতু্ল মাকবেস লেখরত্ লপলাম এিং এ  বনেশ্বনগুরলা িণবণা ক লাম। ত্ারে  মরধয 
লকউ লকউ জানরত্ চাইরলা ঐ মসবজরে কত্গুরলা ো  আরে? আবম (আরি) লসগুরলা গুবনবন কারজই আবম এ  বেরক ত্াাঁকালাম 
এিং এক এক কর  গুনলাম এিং এগুরলা  ত্থয ত্ারে  বেলাম। 

[ত্ািাকাত্ আল কাবি  খণ্ড ১, ইিন সা’ে, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮ দ্রষ্টিয] 
. 
 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ আমা  জনয িু াক পাঠারনা হরলা। িু াক িাধা লথরক িড় এিং খচ্চ  লথরক লোট একবট সাো  রঙ  
জন্তু। র্ত্েূ  েৃবষ্ট র্ায়, এক এক পেরেরপ লস ত্ত্েূ  চরল।  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ আবম এরত্ আর াহন ক লাম এিং িাইতু্ল 
মাকবেস পর্বি এরস লপৌঁেলাম। ত্া প  অনযানয নিীিণ ত্ারে  িাহনগুরলা লর্  িুরত্ িাধরত্ন, আবম লস  িুরত্ আমা  
িাহনবটও িাধলাম। 

ত্া প  মসবজরে প্ররিশ্ ক লাম ও েুই  াকাত্ নামার্ আোয় কর  লি  হলাম। ... 

[সহীহ মুসবলম, খণ্ড ১, বকত্ািুল ঈমান অধযায়, হাবেস ৩০৯] 
. 
এই িণবণাগুরলায় লেখা র্ায় লর্  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িলরেনঃ ত্াাঁ  সামরন িাইতু্ল মুকাোসরক উদ্ভাবসত্ ক া হরয়বেল,বত্বন মসবজরে 
প্ররিশ্ কর রেন ও ত্া লথরক লি  হরয়রেন, বত্বন মসবজরে  বকেু োর   কথা িলরেন। এ লথরক নাবিক ও বিষ্টান বমশ্না ী া 
োবি কর  লর্ - বত্বন ইমা ত্সহ একবট মসবজরে  কথাই িরলরেন লকননা বত্বন র্বে খাবল স্থারন  কথা িলরত্ন, ত্াহরল ত্াাঁ  
সামরন কী উদ্ভাবসত্ ক া হল, খাবল স্থান হরল লত্া ো  থাকা  কথা না, খাবল স্থারন কী কর  বত্বন প্ররিশ্ ক রলন ও লি  
হরলন। কারজই বত্বন একবট ইমা ত্বিবশ্ষ্ট মসবজরে  কথাই িলরত্ লচরয়রেন র্া একবট অসত্য কথা (নাউরু্বিল্লাহ)। 
. 
প্রথম কথাঃ উদ্ভাবসত্ হওয়া  জনয ইমা ত্ থাকা জরু ী নয়।রর্ লকান স্থানই কার া সামরন উদ্ভাবসত্ হরয় িা েুাঁরট উঠরত্ পার । 
. 
বেত্ীয় কথাঃ পূরিবই উরল্লখ ক া হরয়রে লর্ মসবজেুল হা াম লর্মন একটা বনবেবষ্ট এলাকা বনরয় িবঠত্, িাইতু্ল মুকাোসও 
লত্মবন একবট বনবেবষ্ট এলাকা বনরয় িবঠত্। লসই এলাকাবট সীমানা প্রাচীর  লঘ া বেল। লসই এলাকারত্ লঢাকা ও লি  হওয়া 
মসবজরে লঢাকা ও লি  হওয়া বহসারি িলা হরয়রে। 
. 
তৃ্ত্ীয় কথাঃ বিি রণ  মরধয ো  িা ে জা  কথাও িলা আরে। িাইতু্ল মুকাোস এলাকাবট সীমানা প্রাচী  বেরয় লঘ া বেল 
এিং ত্ারত্ বকেু প্ররিশ্ো  বেল।এখারন এই প্ররিশ্োর   কথাই িলা হরয়রে। 
. 
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নাবিক ও বিষ্টান বমশ্না ী া এিা  হয়রত্া িলরত্ পার নঃ ঐ রু্রি এলাকাবট সীমানা প্রাচীর  লঘ া বেল এিং ত্ারত্ প্ররিশ্ো  
বেল, ত্া  প্রমাণ কী? মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  োবি  লকান সােী আরে? আ  মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লর্ ঐ প্ররিশ্ো  বেরয়ই ঢুরকরেন ত্া  
প্রমাণ কী? লকান ঐবত্হাবসক বিি ণ বক আরে? 
. (চলরি ইন শ্া আল্লাহ... পর   পরিব সমাবপ্ত) 
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১০৩ 
নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৫ – অবিশ্বারস  বিশ্বাস  
-আবসে আেনান 
 

েুরটা প্রশ্ন বেরয় শুরু ক া র্াক।  
. 
১) আপনা  লমািাইল অথিা লযাপটপ/বপবস  লর্ই বস্ক্ররন  বেরক ত্াবকরয় আপবন এই মূহুরত্ব এই িাকযটা পড়রেন ত্া  আয়ত্ন 
কত্?  
. 
২) একবট মানুরষ  মূলয করত্াটুকু?  
. 
এই েুরটা প্ররশ্ন  মরধয লকান লমৌবলক পাথবকয আরে িরল মরন কর ন?  
প্রথম প্রশ্নটা  একবট সুবনবেবষ্ট উি  আরে। বনবেবষ্ট ও সুসংজ্ঞাবয়ত্ পদ্ধবত্ আরে র্া  মাধযরম এই প্ররশ্ন  উি  লি  ক া সম্ভি। 
আ  লকান উি  পাওয়া লিরল লসই উি  সবঠক বক না, ত্া র্াচাই ক া ও সুরর্াি আরে।  
. 
এই একই কথাগুরলা বক বেত্ীয় প্ররশ্ন  লেরত্র খাটরি? আপনা  মূলয করত্া? একজন লকবমস্ট্ হয়রত্া লেখরি আপনা  োরত্ 
কয়টা লিাে বেবলং আরে, আ  র্বে থারক ত্রি সম্ভিত্ লসটাই ত্া  েৃবষ্টরত্ আপনা  শ্ ীর   সিরচরয় োবম অংশ্ হরি। 
একজন সাইরকালবজস্ট্ হয়রত্া আপনা  আইবকউ মাপা  লচষ্টা ক রিন। একজন লসাবশ্ওলবজস্ট্ হয়রত্া আপনা  সামাবজক 
গুরুত্ব মাপা  লচষ্টা ক রিন। একজন  াজবনবত্ক বহরসি অনুর্ায়ী বনিবাচরন  িে  আপনা  োম িাড়রি, িাবক সময়টা শূ্রনয  
কাোকাবে থাকরি। ঢাকা   ািা  ভাসমান পবত্ত্া া হয়রত্া আপনারক লিবশ্ লথরক লিবশ্ ঘন্টা ধর  ল ইট িলরত্ পা রি। 
. 
সিাই বনজ বনজ অিস্থান লথরক, বনজ বনজ মাপকাবঠ অনুর্ায়ী, বনজ বনজ মূলযরিারধ  আরলারক বিবভন্ন উি  লেরি। এ  মরধয 
লকান একবট উি  সবঠক বক না লসটা র্াচাই ক া আমারে  পরে সম্ভি না। ইন েযাে, এই প্ররশ্ন  আরেৌ লকান সুবনবেবষ্ট উি  
আরে বক না লসটাও আম া বনবিত্ভারি িলরত্ পাব  না। একজরন  মানুরষ  জীিরন  মূলয বক সিসময় ধ্রুি থারক? সি 
মানুরষ  জীিরন  মূলয বক সমান? একজন ঘুষরখা  স কা ী কমবকত্বা আ  একবট বনষ্পাপ বশ্শু  জীিরন  মূলয বক সমান? র্বে 
সমান না হয় ত্াহরল কা  জীিরন  মূলয লিবশ্? বকরস  বভবিরত্ ত্া  বনধবা ন ক া হরি? 
. 
এই প্রশ্নগুরলা আ  প্রথম প্রশ্নবট লমৌবলকভারি আলাো। বিজ্ঞান একবট  জিাি বেরত্ পার । আর কবট  জিাি বিজ্ঞান বেরত্ 
পার  না। বকন্তু ত্া  অথব বক মানিজীিন মূলযহীন? ত্া  অথব বক আপনা  অবিত্ব মূলযহীন? ত্া  অথব বক এই প্রশ্নগুরলা 
অগুরুত্বপূণব? বিজ্ঞান লকান প্ররশ্ন  উি  না বেরত্ পা া  অথব, ঐ প্ররশ্ন  উি  লনই িা ঐ প্রশ্ন মুলযহীন? বনঃসরন্দরহ লর্রকান 
সুবিরিচক মানুষ স্বীকা  ক রিন এই প্রশ্নগুরলা এিং এরে  উি  অত্যি গুরুত্বপূণব, র্বেও বিজ্ঞারন  পরে এই প্রশ্নগুরলা  
উি  লেয়া সম্ভি না। আ  র্া া বনরজ া বিজ্ঞানী অথিা বিজ্ঞানরক পেন্দ কর ন ত্ারে ও এখারন অখুবশ্ হিা  লকান কা ন 
লনই। এই প্রশ্নগুরলা  উি  বিজ্ঞান বেরত্ পার  না। কা ন এই প্রশ্নগুরলা  উি  লেওয়া বিজ্ঞারন  কাজ না। েশ্বরন  কাজ। এই 
প্রশ্নগুরলা লমটাবেবর্কাল, োশ্ববনক।[1]  
, 
বিজ্ঞারন  একবট সীমািদ্ধ িন্ডী আরে। বিজ্ঞারন  কাজ লসই িবন্ড  লভত্র । নিজ্ঞাবনক গ্রহনরর্ািযত্া এই িবন্ড  লভত্র   
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প্রশ্নগুরলা  লেরত্র প্ররর্াজয। বকন্তু র্া বকেু এই িন্ডী  িাইর  লসসরি  িযাপার  বিজ্ঞারন  িিিযরক নিজ্ঞাবনক, প্রমাবনত্ সত্য 
বহরসরি গ্রহন ক া  লকান উপায় লনই। লর্মন মানিজীিরন  োরম  িযাপার  লকবমস্ট্, িারয়ালবজস্ট্, বেবর্বসস্ট্ বকংিা 
বেবজবশ্য়ারন  িিিযরক লর্মন প্রমাবনত্ নিজ্ঞাবনক সত্য বহরসরি গ্রহন ক া সম্ভি না।  
.  
এিা  আসুন অনয বকেু প্ররশ্ন  বেরক ত্াকারনা র্াক। 
. 
- লকন লকান বকেু না থাকা  িেরল লকান বকেু আরে?  
. 
- মানুরষ  আত্মা লকাথা লথরক আসরলা? 

- িুবদ্ধমিা ও সরচত্নত্া[2] (Consciousness) বকভারি সৃবষ্ট হরলা? 

- মহবিরশ্ব  শুরু লকন হল?  
. 
. 
এই প্রশ্নগুরলা  লিশ্ বকেু উি  প্রচবলত্ আরে। আবিক ও নাবিক া বনজ বনজ আেবশ্বক লথরক এই প্রশ্নগুরলা  উি  লেয়া  
লচস্ট্া কর । নাবিক ত্রি আপবন লর্ উি ই গ্রহন কর ন না লকন এ  লকানটারকই নিজ্ঞাবনক ভারি সবঠক প্রমাবনত্ ক া সম্ভি 
না। আপবন আবিক হন বকংিা নাবিক। লসটা পাথর   সুপ লথরক সরচত্নত্া, িুবদ্ধমিা আ  আত্মা সৃবষ্ট হিা  কথা িলুন, 
স্ট্যান্ডািব বিি িযাং মরিরল  কথা িলুন, বকংিা একজন সিবশ্বিমান সৃবষ্টকত্বা  কথা িলুন। লকানটাই নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্, 
সংশ্রয়  উরধব থাকা সত্য না। 

সুত্ াং বেনরশ্রষ এই প্রশ্নগুরলা  উি  বিজ্ঞারন  মাধযরম লেওয়া সম্ভি না। আবিক ও নাবিক া বনজ বনজ বিশ্বারস  জায়িা 
লথরক এই প্রশ্নগুরলা  উি  লেয়। কার া অিস্থানই নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমানয িা অপ্রমানয না। ত্াহরল লকন এই প্রশ্নগুরলা  
সম্ভািয উির   মরধয বনবেবষ্ট বকেু উি রক, অথবাৎ নাবিকরে  িযাখযা ও েৃবষ্টভবঙ্গরক সারয়বন্টবেক িা নিজ্ঞাবনক সত্য িরল ধর  
লনওয়া হরি, প্রচা  ক া হরি – আ  িাবকগুরলারক অবিজ্ঞাবনক িরল উবিরয় লেওয়া হরি? অথচ এই প্রশ্নগুরলাই বিজ্ঞারন  
িন্ডী  িাইর  এিং বিজ্ঞান এ প্রশ্নগুরলা  উি  বেরত্ অেম? এই প্রশ্নগুরলা  লেরত্র আবিক ও নাবিক েুই েরল  অিস্থানই 
বিশ্বারস  উপ । আবিকরে  বিশ্বারস  মরত্া নাবিকরে  অবিশ্বাসও বিশ্বাসপ্রসূত্। বকন্তু নাবিক া ত্ারে  লেইথ-রিইসি এই 
উি গুরলারক বিজ্ঞারন  লপাশ্াক পবড়রয় নিজ্ঞাবনক সত্য বহরসরি প্রচা  ক রত্ চায়। 

নাবিক া মরন কর  ত্ারে  এমন লকান বিরশ্ষ মর্বাো আরে লর্ কা রন ত্া া ত্ারে  বিশ্বাসরক মানুরষ  সামরন প্রমাবণত্ 
নিজ্ঞাবনক সত্য বহরসরি উপস্থাপন ক রি, আ  ত্ারে  এই বিশ্বাসরক িাবকরে  সত্য বহরসরি গ্রহন ক রত্ হরি। আবিক ও 
নাবিক উভরয়ই র্বে বিশ্বারস  জায়িা লথরক এঈ প্রশ্নগুরলা  উি  লেয় ত্াহরল লকন নাবিকরে  বিশ্বাসরক সত্য িরল ধর  বনরত্ 
হরি আ  আবিকরে  বিশ্বাসরক বমথযা? নাবিক া লকন মরন কর  ত্া া লপ্রোর নবশ্য়াল বিটরমন্ট পািা  লর্ািয? 

"লকউ বক স্রষ্টা  অনবিত্ব প্রমান ক রত্ সেম হরয়রে? লকায়ান্টাম কসরমালবজ বক মহাবিরশ্ব  উদ্ভি িযাখযা ক রত্ লপর রে? 
লকন-ই িা এ  উদ্ভি লসই প্ররশ্ন  জিাি বেরত্ লপর রে? মহাবিরশ্ব  মরধয লিশ্ বকেু অত্যি গুরুত্বপূণব লেরত্র লেখা র্ারচ্ছ 
মহাবিশ্ব এমন ভারি নত্ব  (fine tuned) র্ারত্ কর  এরত্ প্রারণ  অবিত্ব সম্ভি হয় – এ  কা ন বক লকউ িযাখযা ক রত্ 
লপর রে? বেবর্বসস্ট্ আ  িারয়ালবজস্ট্ া লর্রকান বকেু বিশ্বাস ক রত্  াবজ শুধু ধমব োড়া?   যাশ্নাবলর্ম আ  বিজ্ঞান বক 
লপর রে ভারলা-মন্দ, ননবত্ক-অবনবত্রক  সংজ্ঞা বনধবা ন ক রত্?  িাি িত্ শ্ত্াব্দীরত্ লসকুযলাব র্মরক ভারলা  পরে  শ্বি 
বহরসরি কাজ কর রে? বিজ্ঞান িা বিজ্ঞারন  েশ্বরন এমন বকেু বক আরে র্া ত্ারে  এই োবিরক লর্ৌবিক প্রমান ক রত্ পার  লর্ 
ধমবীয় বিশ্বাস মাত্রই অরর্ৌবিক (irrational)?"[3]  
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. 
র্বে আম া ধর ও লনই লর্ অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী নাবিকরে  বিশ্বাসরক সমথবন কর ন লসরেরত্রও প্রশ্ন হল এরেরত্র বিজ্ঞানীরে  
সমথবন বক আলাো লকান গুরুত্ব পািা  োবি  ারখ? একজন পোথববিরে  মানিত্ারিাধরক বক আম া একজন ব কশ্াওয়ালা  
মানিত্া লিারধ  চাইরত্ লিবশ্ গুরুত্ব বেরত্ িাধয? একজন বিজ্ঞাবন লর্ বিষরয় ত্া  লস্পশ্ালাইরর্শ্ান ত্া বনরয় র্া িলরিন ত্া 
আম া লস্পশ্াবলস্ট্ অবপবনয়ন বহরসরি গ্রহন ক রত্ পাব , বকন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানী হিা  কা রন সি বিষরয় বক ত্ারে  িিিযরক 
প্রাধানয লেওয়া হরি?[4] র্বে বিজ্ঞানী হিা  কা রন সি লেরত্র বিজ্ঞানী া লপ্রোর নবশ্য়াল বিটরমন্ট চায়, র্বে ত্া া চায় 
“বিজ্ঞানী া িরলরে” – এটাই সিা  জনয প্রমান বহরসরি র্রথষ্ট হরয় র্াক, ত্াহরল  াজনীবত্বিে, একনায়ক আ  কাট 
বলিা রে  লোষ বক? এ লকমন বিজ্ঞানমনস্কত্া?  
. 
িত্বমান সমরয় নাবিক া লর্সি নিজ্ঞাবনক “সত্য” –লক িযিহা  কর  আবিকরে  সাি-বহউমযান জাত্ীয় বকেু একটা প্রমান 
ক রত্ চায়, লসগুরলা  অবধকাংশ্ অপ্রমাবণত্ বথওব  োড়া আ  বকেুই না। এিং বিজ্ঞানী া র্খন এসি বথওব  িা মরিল নত্ব  
কর ন ত্খন ত্া া সমূ্পণব ভারি বন রপে ও আনিায়াসি ভারি কর ন না। এমনবক িরিষণা  মাধযরম প্রাপ্ত লিইটারক িযাখযা 
ক া  কাজটাও বিজ্ঞানী া সমূ্পণব আনিায়াসি ভারি কর ন না। অিশ্য অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী এটা স্বীকা  কর ন না, আ  স্বাভাবিক 
ভারিই নাবিক া এটা লচরপ র্ায়। হাজা  লহাক বনরজরে  বিশ্বাস আ  লস বিশ্বারস  লেিত্ারে  িযাপা । ত্িুও কারলভরদ্র 
বিজ্ঞানীরে  মরধয লকউ লকউ এিং অবত্ েুলবভ লেরত্র নাবিকরে  মরধয লকউ লকউ এ সত্যটা স্বীকা  কর ন।. 

লর্মন জজব এবলস ও বস্ট্রেন হবকং – এ  The Large Scale Structure of Space-Time, এ সত্যটা স্বীকা  কর  িরলরেন 
–  
. 
“We [scientists] are not able to make cosmological models without some admixture of ideology.”[5] 
. 
আম া (বিজ্ঞানী া) লর্সি মহাজািবত্ক মরিলগুরলা নত্ব  কব  লসগুরলা (আমারে ) আেরশ্ব  বমশ্রন লথরক মুি না।  
. 
নাবিক বিজ্ঞানী পপুরলশ্ান লজরনবটে এ  পুর াধা, এরভাবলউশ্ানাব  িারয়ালবজস্ট্ ব চািব বস বলউইনটন এ  স্বীকার াবি আর া 
আিব ক। কালব সযািারন  The Demon-Haunted World – এ  ব বভউরত্ বত্বন স্বীকা  কর রেন -  
. 
“বিজ্ঞান ও অবত্প্রাকৃরত্  মারে আসল েন্দ্বরক লিাো  চাবি হল সাধা ন বিরিচনারিারধ  সারথ সাঙ্ঘবষবক বিবভন্ন নিজ্ঞাবনক 
িযাখযা লমরন বনরত্ আমারে  (বিজ্ঞানীরে ) স্ববেচ্ছা  বেরক ত্াকারনা। জীিন ও স্বারস্থয  উন্নয়রন িযাপার  নানা উচ্চাবিলাসী 
প্রবত্শ্রুবত্  োয় িযাথব হিা  প ও, বিজ্ঞানী সম্প্রোরয়  মরধয (বিবভন্ন গুরুত্বপূণব বিষরয়  িযাখযায়) নানা অপ্রমাবণত্ বশ্শুরত্াষ িল্প 
প্রচবলত্ থাকা সরত্ত্বও, স্পষ্টত্ই অসম্ভািয বকমূ্ভত্বকমাকা  নানা িযাখযা আম া লমরন লনই – লকিলমাত্র বিজ্ঞারন  পে লনয়া  
জনয। কা ন আম া আরি লথরকই প্রবত্শ্রুবত্িদ্ধ। আম া িস্তুিারে  কারে প্রবত্শ্রুবত্িদ্ধ। িযাপা টা এমন না লর্ নিজ্ঞাবনক 
পদ্ধবত্ িা নিজ্ঞাবনক প্রবত্ষ্ঠানগুরলা  মরধয এমন বকেু আরে র্া আমারে  িস্তুিােী িযাখযা লমরন বনরত্ িাধয কর । ি ং িস্তুিাে ও 
িস্তুিােী িযাখযা  প্রবত্ আমারে  আনুিরত্য  কা রন আম া িাধয হই অনুসন্ধারন  এমন একবট কাঠারমা এিং এমন বকেু 
ধা নারক নত্ব  ক রত্ র্া লশ্ষপর্বি একবট িস্তুিােী িযাখযা িা েলােল লেরি। লসই িযাখযা র্রত্াই কাউন্টা -ইনু্টবয়বটভ লহাক না 
লকন, অেীবেরত্  কারে র্রটাই েুরিবাধয লাগুক না লকন। আ  আমারে  এই িস্তুিাে আম া পূণব ও শ্ত্বহীন ভারি ধা ন ও 
প্ররয়াি কব । কা ন লকান ঐশ্বব ক িযাখযারক অনুরমােন লেওয়া সম্ভি না।”[6]  
. 
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অথবাৎ আবিকরে  মরত্াই নাবিক া একবট বিশ্বারস  জায়িা লথরক ত্কব কর , র্বেও ত্া া ত্ারে  অবিশ্বারস  বিশ্বাসরক 
“বিজ্ঞান” বহরসরি প্রমান ক রত্ চায়। এটা সাধা ন নাবিকরে  লেরত্র সত্য, নাবিক বিজ্ঞানীরে  লেরত্রও সত্য। অবধকাংশ্ 
নাবিক া হয় এটা লিারে না িা স্বীকা  ক া  সৎ সাহস  ারখ না। ত্রি নাবিকরে  মরধয র্া া িুবদ্ধিৃবিকভারি সৎ ত্া া এই 
সত্যরক স্বীকা  কর । নাবিক া বনরজরে  এই অরর্ৌবিক বিশ্বাসরক বিজ্ঞানসম্মত্ প্রমান ক া  জনয বিবভন্ন অদূ্ভত্ িযাখযা  
অিত্া না কর , র্া বিজ্ঞানসম্মত্ লত্া না- ই ি ং সাধা ন িুবদ্ধবিরিচনা  সারথও সাংঘবষবক। বলউইনটরন  ভাষায় “just-so-
stories”.  
. 
ত্াই আম া লেবখ নাবিকরে  রূপকথা  জিরত্ সময়রক কাল্পবনক সংখযা (রর্মন -১ এ  স্কয়া রুট) বেরয় প্রকাশ্ ক া হয়[7], 
লকান বকেু না (nothing) লকান বকেুরত্ (something) এ পব ণত্ হয়[8], পাথর   সূু্র্প লথরক স্বয়ংবিয়ভারি িুবদ্ধমিা, 
সরচত্নত্া (consciousness) আ  আত্মা  (soul) উদ্ভি হয়[9], র্া সংজ্ঞািত্ভারি অপ্রামানয ও পর্বরিেন ক া সম্ভি না লসই 
মাবটভারসব  রূপকথায় বিশ্বাস ক া লর্ৌবিক মরন ক া হয় এমনবক বিজ্ঞাসম্মত্ও।  
. 
আ  এ া মরন কর  ত্ারে  এসি হাসযক  বিশ্বাস সা া পৃবথিী লমরন বনরত্ িাধয। আ  এসি বিশ্বাস ধা ন ক া  কা রন 
নাবিকরক িুবদ্ধমিা  এক উচ্চত্  পর্বারয় বি াজমান সত্ত্বা বহরসরি লমরন বনরত্ হরি?  
. 
বকন্তু লকন? 
. 
লকন ত্ারে  এই ধমববিশ্বাসরক অনয ১০টা ধরমব  চাইরত্ অরটামযাবটকাবল লিবশ্ সম্মান ক রত্ আম া িাধয? লকন ত্া া লস্পশ্াল? 
. 
নাবিক া অবত্প্রাকৃত্ শ্বি আ  সত্ত্বায় বিশ্বাস বনরয় ঠাট্টা ক া  লচষ্টা কর , বকন্তু িাকব এনাবজব আ  িাকব মযাটা  বক? এই 
অবত্প্রাকৃত্, অপ্রমাবণত্, কল্পনাপ্রসূত্ সত্ত্বাগুরলারত্ বিশ্বাস কর  না?  
. 
ত্া া অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কা  ইত্যাবে বনরয় অরনক বকেু িলা  লচষ্টা কর , বকন্তু লকাপাবনবকান আ  করস্মালবজকাল বপ্রবসবনপারল  
িযাপার  লকন ত্া া চুপ? এগুরলা বক প্রমাবণত্ সত্য? নাবক অপ্রমাবণত্ বিশ্বাস? কুসংস্কা ? বিপ ীত্ প্রমান পািা  প ও ত্া া 
লর্গুরলারক অন্ধ বিশ্বারস আকরড় আরে?  
. 
নাবিক া শ্ত্ শ্ত্, হাজা  হাজা  িালিরল্প বিশ্বাস কর , এগুরলা ত্ারে  কারে লর্ৌবিক, বিশ্বাসরর্ািয। বকন্তু মহাবিরশ্ব  একজন 
অতু্লনীয় সৃবষ্টকত্বা আরেন, এই মহাবিরশ্ব মানিজাবত্  অবিত্ব অত্যি গুরুত্বপূনব, মানি জীিরন  একবট বনবেবষ্ট উরেশ্য আরে 
এিং একবট বিচার   বেন আসরে - মানুরষ  প্রকৃবত্িত্ (বেত্ াহ/Natural Disposition) এই বিশ্বাসগুরলা ত্ারে  কারে 
লর্ৌবিক না। না, এগুরলা মানা র্ারি না। লেিত্া া  াি ক রিন। অবিশ্বারস  বিশ্বাস ভঙ্গ হরয় র্ারি। ধমবরদ্রাহী হরয় র্ািা  চযাে 
আরে।  
. 
িস্তুত্ বিজ্ঞানমনস্কত্া  লপাশ্ারক  আড়ারল নাবিক া একবট আরিিপ্রসূত্ এিং অপ্রমাবণত্ বিশ্বারস  উপ  িরড় ওঠা আেশ্ব ও 
েৃবষ্টভবঙ্গ ধা ন কর । ত্া া অন্ধ বিশ্বাসী এিং সিরচরয় বনম্ন পর্বারয় , সিরচরয় জঘনয ধ রন  অন্ধ বিশ্বাসী। আ  ত্ারে  
অবিশ্বারস  বিশ্বাস একবট বমথযা, িাবত্ল ধমব োড়া আ  বকেুই না। এোড়া আ  র্া বকেু আরে ত্া হল উইরন্ডা লড্রবসং, বপ্ররটনশ্ান 
আ  িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই।  
ত্া া ধা ণা-অনুমান োড়া অনয বকেু ই অনুস ণ কর  না, আ  ত্া া শুধু বমথযাই িরল। [সূ া ইউনুস, ১০] 
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১০৪ 

প্রসঙ্গ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  ইস া ও বম াজঃ ইস া  ঘটনা  সত্যত্া কত্টুকু? মসবজেুল 
আকসা বক আসরলই লস সমরয় বেল? [িাবক অংশ্] 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

(ললখাবট  পূরিব  অংশ্ লেখুন (#সত্যকথন) ১০২ এ। বলঙ্কঃ https://goo.gl/FCR4zq ) 
. 
মুহাম্মাে(স) র্খন ইস া ও বম ারজ বিরয়রেন, ত্খন লসখারন লকউ না থাকরলও এ  করয়ক িে  প  খবলো উমা ( া) র্খন 
লজরুজারলরম র্ান, ত্খন বকন্তু লসখারন অরনক ললাক বেল। খবলো উমা ( া) কতৃ্বক িাইতু্ল মুকাোরস লঢাকা  বিি রণ  
মরধযও এটা উরল্লখ আরে লর্ — বত্বন একবট ে জা বেরয় লসখারন প্ররিশ্ কর বেরলন। এিং এটা বেল লসই ো  লর্ ো  বেরয় 
মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ইস া   ারত্ লসখারন প্ররিশ্ কর বেরলন। প িত্বীরত্ বত্বন লসখারন মসবজে প্রবত্ষ্ঠা কর ন। উমা ( া) এ  িাইতু্ল 
মুকাোরস প্ররিরশ্  সময় লসখারন অরনক মানূষ বেল, অরনক সােী বেল। কারজই লসখারন লর্ ো  িা ে জা বেল ত্ারত্ লকান 
সরন্দহ লনই। এই ঐবত্হাবসক ঘটনা অরনরকই বলবপিদ্ধ কর রেন। ইিন কাবস  ( ) এ  িণবণা লথরকঃ 
. 
“...খবলো উমা  ( া) সমু্মরখ অগ্রস  হরয় িায়তু্ল মুকাোরস  বিষ্টানরে  সারথ সবন্ধচুবি সম্পােন ক রলন এিং শ্ত্ব ক রলন 
লর্, বত্ন বেরন  মরধয সকল ল ামান নািব ক িায়তু্ল মুকাোস লেরড় চরল র্ারি। এ প  বত্বন িায়তু্ল মুকাোরস প্ররিশ্ 
ক রলন। প্ররিশ্ ক রলন লসই ে জা বেরয়, বম’ ারজ   ারত্  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লর্ ে জা বেরয় প্ররিশ্ কর বেরলন। লকউ লকউ 
িরলরেন লর্, িায়তু্ল মুকাোরস প্ররিরশ্  সমরয় বত্বন ত্ালবিয়া পাঠ কর বেরলন,লভত্র  বিরয় োউে (আ)-এ  বমহ ারি  পারশ্বব 
ত্াবহয়যাতু্ল মসবজে নামার্ আোয় ক রলন।পর   বেন েজর   নামার্ মুসলমানরে রক সারথ বনরয় জামাআরত্  সারথ আোয় 
ক রলন। ...এ প  বত্বন ‘সাখ া’ িা বিরশ্ষ পাথর   বনকট এরলন।কা’ি আল আহিা  ( ) লথরক বত্বন ঐ স্থান সম্পরকব লজরন 
বনরয়বেরলন। কা’ি ( ) এই ইবঙ্গত্ও বেরয়বেরলন লর্ন বত্বন মসবজেবট ওই পাথর   লপেরন নত্ব  কর ন। হর্ ত্ উমা ( া) 
িলরলন, ইয়াহূেী ধমব লত্া লশ্ষ হরয় বিরয়রে। ত্া প  িায়তু্ল মুকাোরস  সমু্মরখ মসবজে বনমবাণ ক রলন।এখন লসবট উম ী 
মসবজে নারম পব বচত্। ... ” 

[আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া, ইিন কাবস ( ), ৭ম খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন), পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮] 
. 
ইমাম আহমাে( ) আর া িণবণা কর ন লর্ উমা ( া) িাইতু্ল মুকাোরস প্ররিরশ্  প  বঠক লসখারনই নামার্ পরড়ন, লর্খারন 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) নামার্ পরড়বেরলন। 

[আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া, ইিন কাবস ( ), ৭ম খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন), পৃষ্ঠা ১১২] 
. 
উমা  ( া) ো  বেরয় প্ররিশ্ কর ন, নামার্ আোয় কর ন, এিং পর  মসবজে প্রবত্ষ্ঠা কর ন। এ লথরক লিাো র্ারচ্ছ লর্—
মসবজে নত্ব   আরিই লসখারন ো  বেল। বিি ণ লথরক এটাও লিাো র্ারচ্ছ লর্, এই ো  হরচ্ছ িাইতু্ল মুকাোস এলাকা  
প্ররিশ্ো । িাইতু্ল মুকাোরস  একবট মানবচরত্র  েবি লেখরল বিষয়বট আর া পব ষ্কা  লিাো র্ারি। উমা ( া) এ  প্ররিশ্ো  
অনয স্থানগুরলা এরত্ বচবহ্নত্ কর  লেখারনা আরে। 

[মানবচত্র ও এ  বিি ণ ১ম, ২য় ও ৩য় করমরন্ট উরল্লখ ক া হল।] 
. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FFCR4zq&h=ATOixs67KhYG92frV9MUUVvqn3O0X0tdUrKaMd0lbwGsiLzPkC_VnE-wS-QVLFpgfdkxZBfumnwzHNzZqt2DzkZR6ijkw7TmQoyACfSCOEBS2nXwr2tQ8YkFOFvWBvvn_ySNjT7LD-CxSqNuF4ApAcI7b7P5S9knAqBhjO2rspy4FiPICmbnbjjzArTaGIOcnof3BWvt_Bf-BV2dN1RLDy5lrgUlK0kjguJSf8P9tZOTgB7ObVVv7O1rQYb-jpJvb9fniF4kV9ckZ7EITfpqyOInOpui6XafjJ7H79Utug
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আসরল ঐ এলাকাবট সম্পরকব স্থানীয়রে  পব ষ্কা  ধা না  রয়রে। এই ো  ও মসবজরে  খুাঁবটনাবট ত্ারে  জানা।এমনবক এখারন 
“িু াক ো ” নারম একবট প্ররিশ্ো ও আরে[বচরত্র ৮ নং ো ] । এবট Western wall ও Wailing Wall নারমই পর্বটকরে  
কারে লিবশ্ পব বচত্।ো বট িত্বমারন িন্ধ এিং স্থানীয় া এরক িু াক লেয়াল নারম লচরনন। এই ো  ও এলাকাবট  লভৌিবলক 
অিস্থান সম্পরকব র্ারে  ধা ণা আরে, ত্া া লমারটও নাবিক ও বিষ্টান বমশ্না ীরে  প্রচা ণায় বিভ্রাি হন না। এ িযাপার  ঐ সি 
স লমনা মুসবলম বিভ্রাি হন র্া া বেবলবিন লথরক অরনক েূর  িাস কর ন, র্ারে  এলাকাবট সম্পরকব ধা না লনই এিং ইস া  
ইবত্হাস সম্পরকবও বিিাব ত্ জ্ঞান লনই। 
. 
আম া আর া একবট বিি ণ লেখরত্ পাব ঃ 
. 
“...এ প  বত্বন [আিু িক  ( া)] লসখান লথরক লসাজা  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  বনকট চরল আসরলন এিং িলরলনঃ লহ আল্লাহ  নিী! 
আপবন বক এরে  কারে িরলরেন লর্ এই  ারত্ আপবন িায়তু্ল মুকাোস বিরয়বেরলন? 

বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص িলরলনঃ হযাাঁ। 

আিু িক  ( া) িলরলনঃ লহ আল্লাহ  নিী! লস মসবজেবট  িণবণা বেন লত্া; আবম লসখারন বিরয়বেলাম। 

ত্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص িলরলনঃ ত্খন িায়তু্ল মুকাোসরক আমা  সামরন তু্রল ধ া হল। আবম ত্া  বেরক ত্াাঁবকরয় লেখরত্ লািলাম। 

এ প   াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আিু িক  ( া) এ  কারে িায়তু্ল মুকাোরস  িণবণা বেরত্ লািরলন। আ  আিু িক  ( া) প্রবত্িা ই 
িলরত্ লািরলনঃ আপবন সত্যই িরলরেন। আবম সােয বেবচ্ছ, আপবন আল্লাহ   াসুল। ...” 

[সী াতু্ন নিী(সা.), ইিন বহশ্াম( ), ২য় খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন) পৃষ্ঠা ৭৪] 
. 
এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্ আিু িক  ( া) পুরিব িাইতু্ল মুকাোরস বিরয়বেরলন এিং লসখানকা  িণবণা ত্াাঁ  জানা বেল।  াসুল ملسو هيلع هللا ىلص 
লর্ িণবণা বেরয়বেরলন, ত্া  সরঙ্গ আিু িক ( া) এ  লেখা িাইতু্ল মুকাোস হুিহু বমরল বিরয়বেল।র্বে িণবণা না বমলত্, ত্াহরল 
লত্া আিু িক  ( া) িুেরত্ন লর্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص সত্য িরলনবন। অথচ আরেৌ এমন বকেু হয়বন, মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  সত্যিাবেত্াই আিু 
িক ( া) এ  কারে প্রমাবণত্ হরয় বিরয়বেল। 
. 
লর্সমি নাবিক ও বিষ্টান বমশ্না ী ইস া ও বম ারজ  িযাপার  মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক অপিাে লেন, ত্ারে  বক উবচত্ না এই 
বিি ণবট লেখা? 
. 
আর া একবট বিি ণ উরল্লখ ক বেঃ 
. 
“...আবম (উমু্ম হাবন) িললামঃ লহ আল্লাহ  নিী! আপবন এ (ইস া ও বম াজ এ ) কথা ললাকরে  কারে প্রকাশ্ ক রিন না। 
অনযথায় ত্া া আপনারক বমথযািােী িলরি ও আপনারক কষ্ট লেরি। 
. 
বকন্তু বত্বন িলরলনঃ আল্লাহ  কসম! আবম অিশ্যই ত্ারে  কারে এ ঘটনা িযি ক ি। 

ত্খন আবম আমা  এক হািশ্ী োসীরক িললামঃ িরস আরো লকন, জলবে  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  সরঙ্গ র্াও, বত্বন ললাকরে  কী 
িরলন ত্া লশ্ান, আ  লেখ ত্া া কী মিিয কর । 
. 
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 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লি  হরয় বিরয় ললাকরে  এ ঘটনা জানারলন।ত্া া বিবস্মত্ হরয় িললঃ লহ মুহাম্মাে! এ লর্ সত্য ত্া  প্রমাণ? 
এমন ঘটনা লত্া আম া লকানবেন শুবনবন। 

বত্বন িলরলনঃ প্রমাণ এই লর্, আবম অমুক উপত্যকায় অমুক লিারত্র  একবট কারেলা  পাশ্ বেরয় র্াবচ্ছলাম।সহসা আমা  িাহন 
জন্তুবট  িজবরন ত্া া ত্রি হরয় পরড়।েরল ত্ারে  একবট উট হাব রয় র্ায়।আবম ত্ারে  উটবট  সন্ধান লেই। 
আবম ত্খন শ্ারম  বেরক র্াবচ্ছলাম।এ প  লসখান লথরক বের  আসা  পরথ র্খন োজনান পিবরত্  কারে লপৌঁবে, ত্খন 
লসখারনও একবট কারেলা লেখরত্ পাই, ত্া া সকরল বনবদ্রত্ বেল।ত্ারে  কারে একবট পাবনভ া পাত্র বেল।র্া লকান বকেু বেরয় 
ঢাকা বেল।আবম লস ঢাকনা সব রয় ত্া লথরক পাবন পান কব ।এ প  ত্া আরি  মত্ কর  লঢরক ল রখ লেই। 

আ  এ  প্রমাণ এই লর্ — লস কারেলাবট এখন িায়র্া বিব পথ লথরক সাবনয়াতু্ত্ ত্ানঈরম লনরম আসরে।ত্ারে  সামরন একবট 
ধুস  িরণব  উট আরে।র্া  লেরহ একবট কারলা ও আর কবট বিবচত্র িরণব  োপ আরে। 
. 
উমু্ম হানী ( া) িরলনঃ এ কথা লশ্ানামাত্র উপবস্থত্ ললারক া সাবনয়া  বেরক েুরট লিল।ত্া া বঠকই সমু্মখভারি  উটবটরক 
 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  িণবণামত্ লপল। ত্া া কারেলা  কারে ত্ারে  পাবন  পাত্র সম্পরকব বজরজ্ঞস ক ল। ত্া া িলল, আম া পাবন  
একবট ভ া পারত্র ঢাকনা বেরয় ঘুবমরয় পবড়। জাগ্রত্ হওয়া  প  পাত্রবটরক লর্মন ল রখবেলাম লত্মবন ঢাকা পাই, বকন্তু বভত্  
পাবনশূ্নয বেল। 
ত্া া অপ  কারেলারকও বজরজ্ঞস ক ল। লস কারেলাবট ত্খন মোরত্ই বেল।ত্া া িললঃ আল্লাহ  কসম! বত্বন সত্যই 
িরলরেন। বত্বন লর্ উপত্যকা  কথা িরলরেন, লসখারন বঠকই আম া ভয় লপরয়বেলাম। ত্খন আমারে  একবট উট হাব রয় 
র্ায়।আম া অেৃশ্য এক িযবি  আওয়াজ শুনরত্ পাই, লর্ আমারে  উটবট  সন্ধান বেবচ্ছল। লসমরত্ আম া উটবট ধর  লেবল। ” 

[সী াতু্ন নিী ملسو هيلع هللا ىلص, ইিন বহশ্াম( ), ২য় খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন) পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭] 
. 
এই ঘটনায় আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, ইস া ও বম ারজ  িযাপার  লস রু্রিও ললাকজন সরন্দহ লপাষণ কর বেল। আ  মুহাম্মাে 
 এ  কথা  সত্যত্া প্রমাবণত্ হরয় ملسو هيلع هللا ىلص সরন্দহিােীরে রক র্থার্থ প্রমাণ লেখান। সুস্পষ্টভারি ত্ারে  সামরন মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص
বিরয়বেল। 

লর্সমি নাবিক ও বিষ্টান বমশ্না ী া মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  ইস া ও বম াজ বমথযা প্রমারণ  জনয কলম ধর ন, ত্া া লকন এই 
িণবণাবট উরল্লখ কর ন না? সংশ্য়িােীরে  বক উবচত্ না, এই িণবণাবট ভারলা মত্ লেয ক া, র্ারত্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লসই রু্রি  
সংশ্য়িােীরে রক সুস্পষ্টভারি ত্াাঁ  কথা  স্বপরে প্রমাণ লেবখরয়বেরলন? 
. 
সি লশ্রষ িলি লর্ - ইস া ও বম াজ নিী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  জনয বি াট এক মর্বাো ও সাধা ণ মানুরষ  জনয প ীো। রু্বি ও 
বিরিরক  কবষ্টপাথর  লকউ র্বে র্াচাই কর , ত্াহরল লস এটা বনবিত্ িুেরত্ পা রি লর্ সা াজীিরন  আল আবমন(বিশ্বি) 
মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ইস া ও বম ারজ  িযাপার ও সত্য কথা লথরক এক চুল বিচুযত্ হনবন। এিং ত্াহরলই এ প ীোয় সেল হওয়া 
সম্ভি হরি। 

ْؤيَا َجعَْلنَا َوَما } ِللنَّاِس  فِتْنَةً  إَِلَّ  نَاكَ أََريْ  الَّتِي الرُّ  } 

“আ  আবম লর্ েৃশ্য আপনারক লেবখরয়বে ত্া লকিল মানুরষ  প ীো  জনয” 
[ সূ া িনী ইস্রাঈল(ইস া) ১৭ : ৬০] 
. 
[ললখাবট  প্রথম অংশ্ পড়রত্ বক্লক করুন এখারন https://goo.gl/FCR4zq ] 

  

https://goo.gl/FCR4zq
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১০৫  
নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) -এ  ইস া ও বম ারজ  সত্যত্া  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

২৭লশ্  জি লাইলাতু্ল বম াজ এবট প্রমাবণত্ নয়। ইস া ও বম াজ সত্য বকন্তু এ  ত্াব খ জানা র্ায় না।এিং এই  াত্রক লকন্দ্র 
কর  ইিােত্ িরন্দবি  উদ্ভি ঘটারনা বিেআত্। এ বিষরয় বিিাব ত্ জানরত্ খন্দকা  আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী ( ) এ  এই িইবট  
২২৮ পৃষ্ঠা লথরক লেখরত্ পার নঃ https://goo.gl/qLxAvz 
. 
ত্রি আবম লর্ বিষয়বট বনরয় বলখরত্ চাবচ্ছ ত্া হরচ্ছ--বম ারজ  সত্যত্া বনরয় ইসলামবির াবধরে  আপবি।ইসলাম বির াধীরে  
মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক আিমরণ  অনযত্ম লেযিস্তু হরচ্ছ ইস া ও বম াজ।মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বম াজরক বনরয় প্রচু  পব মারণ কটু কথা 
িরল বিষ্টান বমশ্না ী আ  ত্ারে  বমবিয়া ইভানরজবলস্ট্ া। অথচ লখাে ত্ারে  বকত্াি লথরক বকন্তু ইস া ও বম ারজ  সত্যত্া 
প্রমাবণত্ হয়!! চলুন লেবখ ত্ারে  বকত্ারি কী ললখা আরে--- 
. 
✡ ✞ " এবেরক র্ারকাি{ইয়া'কুি(আ)} লি -রশ্িা লেরড় হা ণ শ্হর   বেরক র্াত্রা ক রলন।পরথ এক জায়িায় লিলা িুরি 

লিরল বত্বন লসখারনই  াত্টা কাটারলন। লসখারন কত্গুরলা পাথ  পরড় বেল। র্ারকাি লসগুরলা  একটা মাথা  বনরচ বেরয় শুরয় 
পড়রলন। 
. 
বত্বন স্বরে লেখরলন মাবট  উপর  একটা বসাঁবড় োাঁবড়রয় আরে এিং ত্া  মাথাটা বিরয় স্বরিব লঠরকরে। বত্বন লেখরলন ঈশ্বর   
স্বিবেূরত্ া(রের শ্ত্া) ত্া  উপ  বেরয় ওঠা-নামা ক রেন, আ  সোপ্রভু ঈশ্ব  ত্া  উপর  োাঁবড়রয় িলরেন, “আবম সোপ্রভু। 
আবম লত্ামা  পূিবপুরুষ আব্রাহারম {ইব্রাবহম(আ)} ঈশ্ব  এিং ইসহারক ও ঈশ্ব । তু্বম লর্খারন শুরয় আে লসই লেশ্ আবম 
লত্ামারক এিং লত্ামা  িংরশ্  ললাকরে  লেি।রত্ামা  িংরশ্  ললারক া েুবনয়া  ধূবলকণা  মত্ অসংখয হরি। পূিব-পবিরম এিং 
উি -েবেরণ লত্ামা  িংশ্ েবড়রয় পড়রি। েুবনয়া  সমি জাবত্ লত্ামা  ও লত্ামা  িংরশ্  মধয বেরয় আবশ্িবাে পারি। 
আবম লত্ামা  সংরি সংরি আবে; তু্বম লর্খারনই র্াও না লকন আবম লত্ামারক  ো ক ি। এই লেরশ্ই আিা  আবম লত্ামারক 
বেব রয় আনি। আবম লত্ামারক র্া িরলবে ত্া পূণব না ক া পর্বি আবম লত্ামারক লেরড় র্াি না।” 
. 
পর  র্ারকাি{ইয়া'কুি(আ)} ঘুম লথরক উরঠ িলরলন, “ত্াহরল সোপ্রভু বনিয়ই এই জায়িায় আরেন অথচ আবম ত্া িুেরত্ পাব  
বন।”এই কথা লভরি ত্াাঁ  মরন ভয় হল। বত্বন িলরলন, “বক অসাধা ণ এই জায়িা! এটা ঈশ্বর   ঘ  োড়া আ  বকেু নয়; 
স্বরিব  ে জা এখারনই।” 
র্ারকাি খুি লভার  উঠরলন এিং লর্ পাথ টা বত্বন মাথা  নীরচ বেরয়বেরলন লসটা থারম  মত্ কর  োাঁড় কব রয় ত্া  উপর  
লত্ল লঢরল বেরলন। বত্বন জায়িাটা  নাম বেরলন লিরথল (িাইত্+এল র্া  মারন “আল্লাহ  ঘ ”)। এই জায়িাটা  কারে  
শ্হ টা  আরি  নাম বেল লূস।" 
[ইহুবে ত্ানাখ/বিষ্টান িাইরিল, পয়োরয়শ্(আবেপুিক/Genesis) ২৮:১০-১৯] 
. 
বম াজ সম্পবকবত্ হাবেস--- 
. 
✔ "বম াজ সম্পরকব আিু সাঈে খুেব ( া)-এ  িণবনায় মুহাম্মাে ইিন ইসহাক িরলন, আবম  াসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) -রক িলরত্ শুরনবে লর্, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FqLxAvz&h=ATNjjxIRw7hnddFGjyOqOAoCKI95aah9byhH3dMFzB1B0IB7WSOPMaPvFhZ7uYAuMw8MzdB4k6ErArrxfjKEwTVvIi2LFYzkDIvty8BudeFsyXhn73nTzv49MQTjE2OYqw74Uf0tWoH5PMMI8iNv5skCGwR3o-uYIlAynPphydugG1T_-GSjc0mArk4MNoz35IJ0PGaES0CeJ9sEJjAELV8eCIWgrLyBurqbTf5bt0ezzc0k-ljFgkoQrIFdliAGnz5aYBMtmikzvnfD7fFg6STpiYxQbA9hhNPAOfUiag
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িায়তু্ল মুকাোরস  আনুষ্ঠাবনকত্া লশ্ষ হওয়া  প  আমা  সামরন বম' াজ(একবট বসাঁবড়) উপবস্থত্ ক া হল। আমা  সঙ্গী 
বজি াইল ত্া  ওপ  আমারক আর াহণ ক রত্ িরলন। লসবট আমারক বনরয় আকারশ্  একবট ে জায় উপবস্থত্ হল, র্া  নাম 
িািুল হাোর্া অথবাৎ প্রহ ীরে  েটক। ইসমাইল নামক এক লের শ্ত্া ত্া  োবয়রত্ব বনরয়াবজত্ বেল। আিু সাঈে খুেব ( া) 
িরলন,  াসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ই শ্াে কর ন, আমারক র্খন প্রথম আকারশ্  ে জা  মুরখ হাবজ  ক া হল ত্খন প্রশ্ন ক া হল, ইবন লক লহ 
বজি াইল! বত্বন িলরলন, মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) । আিা  প্রশ্ন ক া হল, ত্াাঁরক বক লিরক পাঠারনা হরয়রে? বত্বন িরলন, হযাাঁ। ত্খন লসই 
লের শ্ত্া আমা  কলযারণ  জনয লোয়া ক রলন। লসখারন মানি জাবত্  বপত্া আেম (আ)-এ  সরঙ্গ সাোৎ হল।... 
[বিিাব ত্ঃ ত্ােবস  ইিন কাবসর   সু া িনী ইস্রাঈরল  ১নং আয়ারত্  ত্ােবস ] 
. 
---->>> িাইরিরল  বিি ণ ও ইস া-বম াজ সম্পবকবত্ হাবেসবটরত্ একটা কমন বজবনস লেখা র্ারচ্ছ। আ  লসটা হলঃ একবট 
আসমানী বসাঁবড়। 
. 
//বত্বন স্বরে লেখরলন মাবট  উপর  একটা বসাঁবড় োাঁবড়রয় আরে এিং ত্া  মাথাটা বিরয় স্বরিব লঠরকরে। বত্বন লেখরলন ঈশ্বর   
স্বিবেূরত্ া(রের শ্ত্া) ত্া  উপ  বেরয় ওঠা-নামা ক রেন, ...// 
. 
//িায়তু্ল মুকাোরস  আনুষ্ঠাবনকত্া লশ্ষ হওয়া  প  আমা  সামরন একবট বসাঁবড় উপবস্থত্ ক া হল। আমা  সঙ্গী বজি াইল 
ত্া  ওপ  আমারক আর াহণ ক রত্ িরলন। লসবট আমারক বনরয় আকারশ্  একবট ে জায় উপবস্থত্ হল, র্া  নাম িািুল 
হাোর্া অথবাৎ প্রহ ীরে  েটক।...// 
. 
 াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) লর্ স্থান লথরক আসমারন বিরয়বেরলন{অথবাৎ লর্ স্থারন বম াজ(বসাঁবড়) আনা হরয়বেল}, বঠক লসই স্থারনই একবট 
আসমানী বসাঁবড়  রয়রে িরল ইহুবে ও বিষ্টানরে  বকত্ারি ললখা আরে। 
লর্সমি বিষ্টান ও ইহুবে পবণ্ডত্  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বম াজ বনরয় িারজ কথা িরলন, আমা  বিশ্বাস ত্ারে  লকউ এটা লখয়াল 
কর নবন! ক রলও লিমালুম লচরপ বিরয়রেন। 
 াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) বনঃসরন্দরহ ইহুবে ও বিষ্টানরে  কারে  বেত্ ত্াও ারত্  পবণ্ডত্ বেরলন না।ত্া া বনিয়ই এটা িলরত্ পা রি না লর্ 
 াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) ইয়াকুি(আ) এ  ঐ বসাঁবড়  কথা ইহুবেরে  বকত্াি লথরক পরড়রেন!! বত্বন আ বি ভাষাই বলখরত্ পড়রত্ জানরত্ন না 
লর্খারন ওে লটস্ট্ারমন্ট/ত্ানাখ এ  ভাষা বহব্রু। {{সিবপ্রথম পূণবাঙ্গ ত্ানাখ/Old testament আ বিরত্ অনুিাে কর ন ইহুবে 
পবণ্ডত্ সাবেয়া িাওন; নিম শ্ত্রক।  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  প্রায় ৩০০ িে  পর ।}} ঐ পাথর   স্থারন আসমারন  ে জা এিং 
আসমানী বসাঁবড় আরে িরল নিী ইয়া'কুি(আ){Jacob} স্বরে লেরখরেন িরল ত্ারে  গ্ররন্থ ললখা আরে এিং নিীরে  স্বেরক 
ত্া াও সত্য িরল বিশ্বাস কর । আ বিরত্ এ বসাঁবড়রক িরল বম' াজ।শ্ত্ শ্ত্ িে  ধর   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বম' াজ বনরয় আহরল 
বকত্াি ও অনয সম্প্রোরয়  ললাক া কটূবি কর  আসরে। 
. 
[ইয়াকুি(আ) এ  ঐ স্থারন  পাথ বট  উপর ই িনী ইস্রাঈরল  নিীিরণ  িাইতু্ল মুকাোস মসবজে বেল এিং হাজা  হাজা  
িে  ধর  লসটা ইহুবেরে  বকিলা। মসবজেুল হা াম বকিলা হিা  আি পর্বি  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)ও ঐবেরক মুখ কর  সলাত্ পড়রত্ন।ঐ 
পাথর   উপর ই িত্বমারন লসানালী িমু্বরজ  কুব্বাতু্স সাখ া মসবজে।] 
. 
লর্ সমি নাবিক-মুিমনা া মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  ইস া ও বম াজ বনরয় িরিাবি কর , এখারন ত্ারে ও ভািনা  বকেু লখা াক 
 রয়রে।ত্ারে রক লত্া অবধকাংশ্ সমরয়ই অিারধ ইহুবে ও বিষ্টানরে  গ্রন্থ লথরক লকাট ক রত্ লেখা র্ায়। 
. 
ইসলামবির াবধ া ইস া ও বম ারজ  আর কবট বেক বনরয় িযাপক প্রশ্ন লত্ারল আ  ত্া হরচ্ছ--ইস া ও বম ারজ  সমরয় বক 
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আরেৌ িাইতু্ল মুকাোস িরল লকান বকেু ওখারন বেল? ঐবত্হাবসক সূত্র অনুর্ায়ী ৭০ বিষ্টারব্দ ল াম সম্রাট টাইটাস ইহুবেরে  
Temple Mount(বহব্রুরত্ িাইত্ হা বমকোশ্) ধ্বংস কর ন। ত্ারে  এই অবভরর্ারি  জিাি পাওয়া র্ারি ২ পরিব  এই লনারট-
- 
১ম পিবঃ https://goo.gl/YdgBRs 
২য় পিবঃ https://goo.gl/OSlaOc 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FYdgBRs&h=ATNwTRS7Vz7tmI-mlmpUHj1-IJXzamXgaq4y4NZaAyj_QZnSjZspsfKIhMDqj-0kXm_UBSUGE_KJr8JVS7mI41v8RN78ZyvRZw7ysHt2VXYlWxxtq942BmEnL2Ep7BlHhEh7ZfqO5UxaQGF2QBprR-tjeq_URb6buDxjSVBzEJDF7xrKzBt4AjZi3oLTZWiZFXxja-J-IfxQ0d95foWguPNA8Fu7374aG641dcGua78guiOIH4bekA4ngPQhOfzQvr-zdOM3gis3dH3TpJYBVcNp_uoE9wq8cl5Kwu0hHsqTdQxT
https://goo.gl/OSlaOc
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১০৬ 
কু আরন  আয়াত্সংখযা  বভন্নত্া বক কু আরন  ত্রুবট?  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

কু আরন  এরকক িণনা পদ্ধবত্রত্ আয়াত্ সংখযা  লিশ্ মত্পাথবকয লেখা র্ায় এটা বক কু আরন  ত্রুবট নয়?? (নাউরু্বিল্লাহ) 
. 
আসুন এই অবভরর্ারি  সামানয বিরেষরণ র্াওয়া র্াকঃ- 
. 
কু আনুল মাজীরে  আয়াত্সংখযা িণনা  জনয একবট বিরশ্ষ শ্াস্ত্র আরে র্া  মাধযরম কু আন কা ীরম  প্ররত্যক সূ া  লমাট 
আয়াত্ সংখযা ও পুর া কু আন মাজীরে  লমাট আয়াত্ সংখযা জানা র্ায় র্ারক ইলমুল বক া’আত্( القراءت علم ) ও ইলমুল 
ত্াজওয়ীরে ( التجويد علم ) ইমামিণ ইলমু আোবে আয়াবত্ল কু আন ) ( القرآن اآليات د عد علم িরল জারন। র্া  অনযত্ম বিষয় 
হরলা োওয়াবসলুল আয়াত্ ( اآليات فواصل ) িা আয়ারত্  সূচনা-পব সমাবপ্ত জানা। িরল  াখা ভারলা লর্, এই শ্াস্ত্র উলুমূল 
কু আরন  অনযত্ম একবট পৃথক শ্াখা শ্াস্ত্র। 
. 
ইলরম আোে এবট  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) বশ্ো  েসল। বত্বন(ملسو هيلع هللا ىلص) সাহািারে  ( াবেয়াল্লাহু আর্মাঈন) লর্ বশ্ো বেরয়রেন ত্া ই েসল 
হরলা এই ইলরম আোে। কু আনুল কা ীম আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  পে লথরক  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) উপ  েীঘব ২৩ িের  
বিবভন্ন ঘটনা  ও পব বস্থবত্  লপ্রবেরত্ নাবর্ল হরয়বেরলা। বিবভন্ন সূ া  বিবভন্ন অংশ্ এভারি বিবভন্ন সময় নাবর্ল হরত্ থারক। 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ও ত্া  সাহািী া লসই আয়াত্ বহেজ মুখি কর  বনরত্ন। সাহািারয় লক াম  াবেয়াল্লাহুম আজমাঈন ত্াাঁ া আয়াত্ 
মূখস্থ ক া  পাশ্াপাবশ্ ত্া লকান সূ া  অংশ্, লকান আয়ারত্  শুরু লকাথা লথরক শুরু হরয়রে িা লকান আয়াত্ লকাথায় লশ্ষ 
হরয়রে ত্া ও বহেজ কর  বনরত্ন। প িত্বীরত্ প্রজম প ম্প ায় ত্ারে  কাে লথরক ত্াবিঈ ও ত্াবিঈরে  লথরক ত্াবি-
ত্াবিঈন া কু আন এভারিই বশ্রখ বনরয়রেন, এিং প িত্বীরত্ ত্াাঁরে  লথরক ইলমুল বক াআরত্  ইমামিণ এভারিই বশ্রখরেন 
আ  লসভারিই এই সংিাি বকত্ািসমূরহ িযাপকভারি ও অসংখয হােীে ও আো  ো া িবণবত্ হরয় এরসরে।  
. 
সাধাণত্ করয়ক ধ রন  িা এলাকা  িণনা পদ্ধবত্ প্রবসদ্ধ  
(১) মাোনী িণনাঃ 
. 
মাোনী িণনা েুই ধ রন   
(ক) প্রথম মাোনী িণনা ( اْلول المدني )ুঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্ ইমাম নাবে ইিরন আবি নুয়াইম মাোনী(মৃ ১৬৯বহ) আিু ইয়ার্ীে ইিরন কা’কা(মৃ ১৩২বহ) এিং শ্াইিা ইিরন 
বনসাহ(মৃ ১৩০বহ) লথরক িণবনা কর ন। এই িণনা পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী কু আরন  আয়াত্ সংখযা ৬২১৭ 
. 
(খ) বেত্ীয় মাোনী িণনা( الثاني المدني )ুঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্ ইমাম ইসমাঈল ইিরন জাে  মাোনী(মৃ ১৮০বহ) সুলায়মান ইিরন মুসবলম ইিরন জামমার্ লথরক িণবনা কর ন 
এিং বত্বন(সুলাইমান) আিু জাে  (মৃ ১৩২বহ) ও শ্াইিা ইিরন বনসাহ (মৃ ১৩০বহ) লথরক িণবনা কর ন। এই িণনা পদ্ধবত্ 
অনুর্ায়ী আয়াত্ সংখযা োাঁড়ায় ৬২১৪ িা ৬২১০বট। 
. 
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(২) মেী িণনাঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্  বভবি হরলন আবু্দল্লাহ ইিরন কােী  (মৃ ১২০বহ)। 
. 
(৩) শ্ামী িণনাঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্  বভবি হরলন ইয়াহইয়াহ ইিরন হাব ে আর্বর্মা ী (মৃ ১৪৫বহ) এই িণনা পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী লমাট আয়াত্ সংখযা 
৬২২৬বট।  
. 
(৪) িস ী িণনাঃ 
এই িণনা  বভবি হরলন আইয়ুি ইিরন মুত্াওয়াবেল ও আরসম আলজাহো ী, ত্া া েুজরনই ইলরম  বক ায়ারত্  ইমাম বেরলন। 
এই িণনায় আয়াত্ সংখযা ৬২০৪বট।  
. 
(৫) কুেী িণনাঃ 
এই িণনা  মূল িণবণাকা ী হরলন ত্াবিঈ আিু আবু্দ   হমান আসসুলামী(মৃ ৭৪বহ)। এই িণনা পূরিব এিং িত্বমারন সিরচরয় 
লিবশ্ প্রবসদ্ধ বেরলা এিং এখন ও আরে। এ  িণনা পদ্ধবত্রত্ আয়াত্ সংখযা ৬২৩৬বট, এই িণনা অনুর্ায়ীই সাধা ণত্ িত্বমারন 
মুসহােগুরলারত্ বচহ্ন লেওয়া হরয় থারক। 
. 
ইলমুল আোে িা কু আরন  আয়াত্সংখযা  শ্ারস্ত্র  উপ  ইসলারম  প্রথম রু্ি লথরকই প্রচু  িই-পত্র  বচত্ হরয় আসরে। প্রায় 
শ্ত্াবধক বিখযাত্ িই এই শ্াস্ত্র বনরয়  বচত্ হরয়রে। বনরম্ন অিলবভবিক িণনা পদ্ধবত্ বভবিক বকেু িইরয়  নাম উরল্লখ ক া 
হরলাঃ 
. 
মেীনািাসীরে  বনয়ম অনুর্ায়ী ( المدنية أهل )ুঃ  
১। বকত্ািু আোবেল মাোবনবয়যল আওয়াল বলন নাবে ( لنافع اْلول المدني عدد كتاب ) 
২। বকত্ািুল আোবেে োবন আন নাবে ( نافع عن الثاني العدد كتاب )  
৩। বকত্ািুল আোে বল ঈসা ( لعيسى العدد كتاب ) 
৪। বকত্ািু ইসমাঈল বিন আবি কাবে  বে মাোনীবয়যল আবখ  ( اْلخر مدني في كثير أبي بن عيلإسما كتاب ) 
. 
মোিাসীরে  বনয়ম অনুর্ায়ী ( مكه أهل ) 
১। বকত্ািুল আোে বল আত্া বিন ইয়াসা  ( يسار بن لعطاء العدد كتاب ) 
২। খলে িািা  ( البزار خلف ) 
কুোিাসীরে  বনয়ম অনুর্ায়ী ( الكوفة أهل ) 
১। বকত্ািুল আোে বল খলে ( لخلف العدد كتاب ) 
২। বকত্ািুল আোে বল মুহাম্মাে বিন ঈসা ( عيسى بن لمحمد العدد كتاب ) 
. 
িস ািাসীরে  বনয়ম অনুর্ায়ী ( البصرة أهل ) 
১। বকত্ািুল হাসান বিন হাসান বেল আোে ( د العد في حسن أبي بن الحسن كتاب )  
. 
শ্ামিাসীরে  বনয়ম অনুর্ায়ী ( الشام أهل ) 
১। বকত্ািু খাবলে বিন মাোন ( مدان بن خالد كتاب ) 
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২। বকত্ািু ইয়াহইয়াহ ইিনুল হাব ে আর্র্ামা ী ( الذماري الحارث بن يحيي كتاب ) 
. 
অবভরর্ািকা ী া িরলন কু আন সবঠকভারি সং েন ক া হয় বন লসই কা রণই কু আরন  আয়াত্ িণনায় পাথবকয হরয়রে 
(আিািবেরুল্লাহ)। বিবভন্ন িণনা পদ্ধবত্  মরধয মত্পাথবরকয  বকেু উোহ ণ লেরখ লনওয়া র্াক এরত্ কর  ত্ারে  অবভরর্ারি  
অিসা শূ্নযত্া  ও পব চয় অবধক পব ষ্কা  হরয় র্ারি। ইনশ্াআল্লাহ। 
. 
প্রথরমই আয়াত্ সংখযায় বকভারি মত্পাথবকয হরয় থারক িা এই মত্পাথবরকয  স্বরুপ বক ত্া লজরন লনওয়া প্ররয়াজন। আয়াত্ 
সংখযায় সাধা নত্ বনম্নিবণবত্ উপারয় মত্পাথবকয হরয় থারকঃ-  
. 
· আয়াত্ িণনা পদ্ধবত্রত্ নিবচত্রয; 
· আয়াত্ িণনা পদ্ধবত্ এক হরলও আয়ারত্  সূচনা-রশ্ষ বনধবা রন(فواصل) মত্রভে হওয়া  কা রণ; 
বকেু উোহ ণ লেবখ, 
. 
সূ া ইখলাসঃ 
ُ  ُهوَ  قُلْ  .١ ُ . ٢ أََحدٌ، ّللاَّ َمدُ، ّللاَّ أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  يَُكنْ  َولَمْ . ٤ يُولَدْ، َولَمْ  يَِلدْ  لَمْ . ٣ الصَّ  
সূ া ইখলারস আরে ৪বট আয়াত্, কূেী, িাস ী, মাোনী(১ম ও ২য়) িণনা পদ্ধবত্রত্ এই সূ ারত্ ৪ বট আয়াত্ আরে। ত্রি মেী 
ও শ্ামী িণনা পদ্ধবত্রত্ এই সূ া  সংখযা ৫বট। বকভারি? আসুন লেরখ লনই 
١. ُ  ُهوَ  قُلْ  ُ . ٢ أََحد، ّللاَّ َمد، ّللاَّ أََحد فًُواكُ  لَهُ  يَُكنْ  َولَمْ . ٥ يُولَدْ، َولَمْ . ٤ يَِلدْ، لَمْ . ٣ الصَّ  
এবট মেী ও শ্ামী িণনা পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী সূ া ইখলাস লর্খারন ৫বট আয়াত্ লেখা র্ারচ্ছ। এটা বক এই কা রণ লর্ এই িণনারত্ 
একবট অবত্ব ি আয়াত্ সংরু্ি হরয়রে(নাউরু্বিল্লাহ), লমারটও নয়। ি ং এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, কূেী, িাস ী ও মাোনী(১ম ও 
২য় উভয়) পদ্ধবত্রত্ ( يُولَد َولَمْ  دْ يَلِ  لَمْ  ) এই অংশ্বটরক একবট আয়াত্ বহরসরি িনয ক া হরয়রে লর্খারন মেী ও শ্ামী িণনায় (  لَمْ 
) অংশ্রক ১বট ও (يَِلدْ  يُولَد َولَمْ  ) অংশ্রক আর কবট পৃথক আয়াত্ বহরসরি িনয ক া হরয়রে। লকারনা প্রকা  সংরর্াজন িা 
বিরয়াজরন  কা রণ এই পাথবকয ঘরটবন। আর কবট উোহ ন লেরখ লনওয়া র্াকঃ- 
. 
সূ া কু াইশ্ঃ- 
فِ  .١ ـٰ يلَ ِفِهمْ . ٢ ، قَُرْيش   ِْلِ ـٰ ْيفِ  ٱلِش تَآءِ  ِرْحلَةَ  إِۦلَ ذَا َربَّ  فَْليَْعبُدُوا  . ٣ ، َوٱلصَّ ـٰ ن أَْطعََمُهم ٱلَِّذىٰٓ . ٤ ، ٱْلبَْيتِ  َه نْ  َوَءاَمنَُهم ُجوع    ِم    َخْوف    ِم 
কূেী, িাস ী ও শ্ামী এই বত্ন িণনা পদ্ধবত্রত্ সূ া কু াইরশ্  আয়াত্ সংখযা ৪ র্া আম া উপর  লেখলাম। আ  মেী ও 
মাোনী(১ম ও ২য়) িণনা পদ্ধবত্রত্ এই সূ া  আয়াত্ সংখযা ৫বট। বকভারি?? 
فِ  .١ ـٰ يلَ ِفِهمْ . ٢ ، قَُرْيش   ِْلِ ـٰ ْيفِ  ٱلِش تَآءِ  ِرْحلَةَ  إِۦلَ ذَا َربَّ  فَْليَْعبُدُوا  . ٣ ، َوٱلصَّ ـٰ ن َمُهمأَْطعَ  ٱلَِّذىٰٓ . ٤ ، ٱْلبَْيتِ  َه نْ  َوَءاَمنَُهم.٥ ، ُجوع    ِم  َخْوف    ِم   

এই িণনা পদ্ধবত্বট মেী ও মাোনী । এখারন লেযনীয় লর্, উপর   কূেী, িাস ী ও শ্ামী এই বত্ন পদ্ধবত্  িণনা পদ্ধবত্রত্ 
( خوف من وآمنهم جوع من أطعمهم الذي ) এই অংশ্বটরক পব পূণব একবট আয়াত্ বহরসরি িনয ক া হরল ও িাকী েুই পদ্ধবত্ 
অথবাৎ, মেী ও মাোনী িণনা পদ্ধবত্রত্ ( جوع من أطعمهم الذي ) লক একবট ও ( خوف من وآمنهم ) লক আর কবট আলাো আয়াত্ 
বহরসরি গ্রহন ক া হরয়রে। ত্রি মূল পাঠ সিসময়ই এক ও অবভন্নই  রয়রে। লকারনা সংরর্াজন িা বিরয়াজরন  কা রণ এই 
পাথবকয হয়বন। 
. 
সূ া আস ঃ- 
نَ  إِنَّ . ٢ َوٱْلعَْصِر، .١ ـٰ نَس ، لَِفى ٱْْلِ تِ  َوَعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  إَِلَّ . ٣ ُخْسر  ـٰ ِلَح ـٰ ْبرِ  َوتََواَصْوا   بِٱْلَحِق   َوتََواَصْوا   ٱلصَّ بِٱلصَّ  
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সূ া আসর   আয়াত্ সংখযা সকল প্রকা  িণনা পদ্ধবত্ অনুসার ই ৩বট। বেত্ীয় মাোনী িণনা োড়া সকল প্রকা  িণনা 
পদ্ধবত্রত্ই এই ভারিই আয়ারত্  সূচনা-রশ্ষ িা োওয়াবসল(فواصل) বনধবা ন ক া হরয়রে। আ  বেত্ীয় মাোনী পদ্ধবত্রত্ 
বনম্নরুপ ভারি োওয়াবসল (فواصل) বনধবা ন ক া হরয়রে। 
نَ  إِنَّ  َوٱْلعَْصرِ  .١ ـٰ نَس ، لَِفى ٱْْلِ تِ  َوَعِملُوا   َءاَمنُوا   ٱلَِّذينَ  إَِلَّ . ٢ ُخْسر  ـٰ ِلَح ـٰ ، ا  َوتََواَصوْ  ٱلصَّ ْبرِ  َوتََواَصوا. ٣ بِٱْلَحِق  بِٱلصَّ  

এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, বেত্ীয় মাোনী োড়া অনযানয সকল িণনায় (َوٱْلعَْصر) ও ( نَ  إِنَّ  ـٰ نَس ُخْسر   لَِفى ٱْْلِ ) লক আলাো আয়াত্ িণনা 
ক া হরয়রে ত্রি মাোনী বেত্ীয় পদ্ধবত্রত্ েুইবট অংশ্রক একরত্র একবট আয়াত্ িরল পব িবনত্ ক া হরয়রে। আিা  মাোনী 
বেত্ীয় পদ্ধবত্রত্ ( تِ  َوَعِملُوا   ـٰ ِلَح ـٰ بِٱْلَحِق   َوتََواَصْوا   ٱلصَّ ) ও ( ْبر َوتََواَصوا بِٱلصَّ ) লক আলাো আয়াত্ বহরসরি িনয ক া হরলও অনযানয 
সকল পদ্ধবত্রত্ এই অংশ্বটরক একবট আয়াত্ বহরসরিই ধ া হরয়রে। 
. 
ত্াহরল লেখা র্ারচ্ছ লর্, কু আরন  আয়াত্ সংখযা  মত্পাথবকয কখরনাই কু আরন  মূলপারঠ  বভন্নত্া িা আয়াত্ কম-রিবশ্ 
হওয়া  কা রণ হয়বন ি ং ত্া অনয লকারনা বভন্ন কা রণ হরয়রে র্া উপর  িবণবত্ হরয়রে। 
. 
ইমাম আহমাে ইিরন উমা  আলানো ািী  াহ. বলরখন, 
“ এই ধ রন  পাথবকয মূলত্ িাবহযক ও নারম  পাথবকয। এই পাথবকয আসরল ইখবত্লাে নয়। এটা িণনা পদ্ধবত্  পাথবকয, 
কু আরন  আয়াত্ কমরিবশ্ হওয়া  পাথবকয নয়। এই িাহয ইখবত্লারে  কা রণই কু আরন  লমাট আয়াত্ সংখযা এত্, আ  
লকউ িরল লমাট আয়াত্ সংখযা এত্(উোহ ণত্ কুেী িণনায় ৬২৩৬ এিং িস ী িণনায় ৬২০৪…..) লত্া এখারন বিষয় এমন নয় 
লর্, এক পে কু আনরক লিবশ্ িলরে আ  অপ  পে কম িলরে অথিা এক পে কু আরন  লকান অংশ্রক কু আন মানরে 
আ  অপ  পে(আল্লাহ মাে করুন) ত্া কু আরন  অংশ্ িরল মানরে না। বিষয়বট আরেৌ এমন নয় 
[আলইর্াহ বেল বক াআত্] 
. 
এোড়া ১৯৮১ সারল ইমাম নাবে(বর্বন প্রথম মাোনী িণনা পদ্ধবত্  ইমাম) লথরক ইমাম ওয়া শ্’(উেমান ইিন সাঈে) এ  
িণবনাকৃত্ বক াআত্ লমাত্ারিক(অথবাৎ প্রথম মাোনী) একবট মুসহাে োপা হরয়বেরলা র্ারত্ আয়ারত্  বচহ্ন লািারনা হরয়বেরলা 
কূেী িণনা অনুর্ায়ী। এরত্ লকারনাই সমসযাই হয়বন েুই আোেী িা িণনা পদ্ধবত্রক সমিয় ক রত্। র্বে িণনা পদ্ধবত্  পাথবকয 
কু আরন  আয়াত্ কম-লিবশ্ হওয়া (আল্লাহ মাে করুন) পাথবকযই হত্ ত্রি বকভারি সম্ভি বেরলা ইমাম নােী  িণবনায় কূো  
িণবনা অনুর্ায়ী আয়ারত্  বচহ্ন লািারনা?? লর্খারন ইমাম ওয়া শ্ লথরক ইমাম নােী ( نافع عن ورش ) িণনায় লমাট আয়াত্ সংখযা 
৬২১৭, আ  কূো  িণনায় লমাট আয়াত্ সংখযা ৬২৩৬!!!!(এই মুসহােবটই সিবাবধক িযিহ্রত্ হরয় থারক আমারে  লেরশ্  
মুসহােগুরলারত্ ও সাধা নত্ এই িণনা পদ্ধবত্  িযিহা  হরয় থারক) 
. 
সুত্ াং িলা র্ায় লর্, কু আরন  সংকলরন  ভুরল  কা রণ িা অনয লর্ লকারনা কা রণ ভুল হওয়া  কা রণ কু আরন  আয়াত্ 
িণনায় মত্রভে হরয় থারক এই অবভরর্াি পব পূনব ভুল ও িলে বচিাধা া এিং সংকীণব মরনাভারি  েসল। আল্লাহু আ’লাম।  
. 
[বি:দ্র: উি ললখাবট শ্ারয়খ মাওলানা মুহাম্মাে আিেুল মারলক বলবখত্ (আল্লাহ ত্াাঁরক বহোর্াত্ করুন ও ত্াাঁ  োয়া আমারে  মারে েীঘবাবয়ত্ 
করুন) মাবসক আল কাওসার   “কু আনুল কা ীম সংখযা” [প্রকাশ্কালঃ ১৪৩৭ বহজ ী/২০১৬ ঈসায়ী; পল্লিী, বম পু -১২, ঢাকা] অিলম্বরন 
ললখা হরয়রে (রেখুনঃ- পৃ-৮৯-১০৬)] 
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১০৭ 
স্রষ্টা  সন্ধারন বসব জ, পিব১: স্রষ্টা  অবিরত্ব বিশ্বাস বক সহজাত্ (প্রাকৃবত্ক) ? স্রষ্টা বক 
িািিত্া? না লকান বিভ্রম ? 

-এরক  আহিারন- Calling to the One 

 

স্রষ্টা  সন্ধারন বসব জ, পিব ১: স্রষ্টা  অবিরত্ব বিশ্বাস বক সহজাত্ (প্রাকৃবত্ক) ? 
 

স্রষ্টা বক িািিত্া* ? না লকান বিভ্রম ?. 
... 
স্রষ্টা  অবিরত্ব বিশ্বাস বক প্রাকৃবত্ক ?  
না মানি মরন  ওপ  চাবপরয় লেয়া লকান ভাই াস ? 
লর্মনটা িলরত্ চান স্রষ্টা  অবিরত্ব অবিশ্বাসী া ? 
. 
নাবিকত্া এক অস্বাভাবিক অিস্থা র্া মানুরষ  সহজাত্ প্রকৃবত্  বিপ ীত্।  
নাবিকত্া লর্ সহজাত্ (িা স্বাভাবিক) নয় লস প্রসরঙ্গ (নাবিক) ি. অবলরভ া পযারিাবভচ িরলন, … নাবিকত্া বন:সরন্দরহ অবজবত্ 
অিস্থা ...। বত্বন ত্া  িরিষণা লথরক প্রকল্প উপস্থাপন কর ন, স্রষ্টা  অবিরত্ব  এই সহজাত্ বিশ্বাস মানি িমবিকারশ্  পরথ 
কার্বকা ণ সম্বরন্ধ  একবট েল।  
... 
* (িািিত্া িলরত্ বিেযমানত্া লিাোরনা হরয়রে। স্রষ্টা িস্তু িা সৃষ্ট জিরত্  অংশ্ নন) 
... 
Proud to be atheist ? No ! Ignorant to be atheist !! 
=== 
. 
লেখুন এরক  আহিারন - Calling to The One [mention কর  বেরিন]রপইরজ  চমৎকা  একটী বভবিও  
. 
ইউবটউি বলঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=8CH2Cra2auA&feature=youtu.be 
. 
লেইসিুক বলঙ্কঃ https://www.facebook.com/callingtotheone/posts/1208580659264231 
. 
বভবিও স্বত্ব: এরক  আহিারন- Calling to the One 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8CH2Cra2auA%26feature%3Dyoutu.be&h=ATNaE1tDh4TYxzXPcVKIoze44LUVzqfaSTVRCHZKsIQrFpclk947bpF7VYKEDNE7hmNsdBHhslFsOPTyq_F_OrIlX3Jw2EwwIXh0zpBHKLZveF_sYKHzjWoIiSb_i8RvJPrgygQrOshIQjjM2ZDGyImC-qIbzS8o3Qk0QDQxioA2hVkB76rSrIvaj11SoAP1yXftnHmhPCln0NXLhm-ZQsvvcojanks-oHh816VWBeYWXPNcGL6h6FukDQSY4-csQkcQHwOir-FegA-eLJH0vJIez0gEiUGym11jGU1208rqkzIA
https://www.facebook.com/callingtotheone/posts/1208580659264231
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১০৮ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি - ৪ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

লকউ ওনা  একাউরন্ট বিরয় বনরজ  অজারিই ত্া  জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ ক রত্ পার ন বিধায় ত্া  সমূ্পণব নাম উরল্লখ না কর  শুধু 
নারম  অেযাে  উরল্লখ ক া হল।র্া া আরিই ত্া  লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্া া এমবনরত্ই বচনরত্ পা রিন। 
. 
S.P. বলরখরেনঃ-------- 
. 
//ধবড়িাজ ইসলাবম ললকচা া  াই আয়াত্ কাটোট কর  লত্ামারে  লিাকা িানায় আ  নাবিকরে  আয়াত্ বিকৃবত্  জনয োয়ী 
কর । র্াই লহাক, এিা  লত্ামা  কথা  জিারি িবল, সু া মায়ো  লর্ অংশ্টুকু তু্বম িলরল লসটা বকন্তু সু া মায়ো  িিিয না। 
এই আয়ারত্ আল্লাহ িলরেন বত্বন ইহুেীরে  ত্াও ারত্ ঐ কথাগুরলা বলরখ বেরয়বেরলন। আবম পুর া আয়াত্ িবল লশ্ান- “এ 
কা রণই আবম িনী-ইসলাঈরল  প্রবত্ বলরখ বেরয়বে লর্, লর্ লকউ প্রারণ  বিবনমরয় প্রাণ অথিা পৃবথিীরত্ অনথব সৃবষ্ট ক া োড়া 
কাউরক হত্যা কর  লস লর্ন সি মানুষরকই হত্যা কর । এিং লর্ কা ও জীিন  ো কর , লস লর্ন সিা  জীিন  ো কর । 
ত্ারে  কারে আমা  পয়িম্ব িণ প্রকাশ্য বনেশ্বনািলী বনরয় এরসরেন…”(সূ া মারয়ো: ৩২)। অথবযাৎ োিী ক া হরচ্ছ এই কথা 
ইহুেীরে  ঐবশ্বগ্ররন্থ আল্লাহ ইহুেীরে  উপরেশ্ বেরয়বেরলন। এ কা রণই িলরেন, আমা  পয়িম্ব িণ প্রকাশ্য বনেশ্বনািলী বনরয় 
এরসরেন। কু আন বকন্তু এ কম উবি মুসলমানরে  পালন ক রত্ বনরেবশ্ কর নবন। // 
. 
----- >>>> আমারে  নাবিক মরহােয় এিার  ‘মুোসবসর  ’(!) ভূবমকা পালন ক রলন। বকন্তু আয়ারত্  এমন ত্ােবস (?) বত্বন 
ক রলন, র্া  সরঙ্গ সাহািী-ত্াবিঈ কার া ত্ােবসর   বমল লনই। 
. 
িারয়  লজার  অপিযাখযা ক রল র্া হয় আ বক। এ আয়ারত্  িযাখযায় ত্ােবসর  মাজহা ীরত্ একবট হাবেস উরল্লখ আরেঃ িা া 
বিন আবজি( া) িবণবত্;  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, সা া পৃবথিী ধ্বংস ক াও একজন মানুষরক হত্যা ক া  লচরয় আল্লাহ  বনকট কম 
অনযায়।হাসান সূরত্র িণবণা কর রেন ইমাম ইিন মাজাহ। [১] 
. 
এ বিষরয় প্রাসবঙ্গক আর কবট হাবেস হরচ্ছঃ কবি া গুনারহ  মরধয সিরচরয় িড় হরচ্ছ আল্লাহ  সারথ কাউরক বশ্কব ক া এিং 
লকান মানুষরক অনযায়ভারি হত্যা ক া। ... [২] 
সাহািী ইিন আব্বাস( া) এই আয়ারত্  িযাখযায় িরলনঃ এ  অথব হরচ্ছ আল্লাহ ত্া’আলা লর্ প্রাণ হত্যা ক রত্ বনরষধ কর রেন, 
ত্া র্বে লকউ হত্যা কর , ত্াহরল লস লর্ন সমগ্র মানিজাবত্রকই হত্যা ক ল। [৩] 
আবমরুল মু’বমনীন উসমান( া)রক র্খন বিরদ্রাহী া বঘর  লেরল, ত্খন আিু হু াই াহ( া) ত্াাঁ  কারে বিরয় িরলন, “লহ আবমরুল 
মু’বমনীন, আবম আপনা  পে হরয় আপনা  বিরুদ্ধাচ ণকা ীরে  বিরুরদ্ধ লড়রত্ এরসবে।এ কথা শুরন উসমান( া) িরলনঃ তু্বম 
বক সমি ললাকরক হত্যা ক া  প্রবত্ উরিবজত্ হরয়ে র্ারে  মরধয আবমও একজন? আিু হু াই াহ( া) উির  িলরলন, “না, 
না।” ত্খন বত্বন িলরলনঃ “লজরন ল খ লর্, তু্বম র্বে একজন ললাকরকই হত্যা ক  ত্াহরল লর্ন তু্বম সমি ললাকরকই হত্যা 
ক রল।র্াও, বের  র্াও।আবম চাই লর্, আল্লাহ লত্ামারক পু সৃ্কত্ করুন, পাপকারজ বলপ্ত না করুন।”” [৪] 
. 
সুলায়মান ইিন আলী আ   াি’ঈ( ) িরলন, আবম হাসান িস ী( )রক বজরজ্ঞস ক লামঃ লহ আিু সাঈে, --{““এ কা রণই িনী 
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ইস্রাঈরল  উপ  এ বিধাণ বেলাম লর্ঃ ন হত্যা িা র্বমরন ধ্বংসাত্মক কাজ ক া  কা ণ োড়া লকউ কাউরক হত্যা ক রল লস 
লর্ন সকল মানুষরক হত্যা ক ল। আ  লকউ কার া প্রাণ  ো ক রল লস লর্ন সকল মানুরষ  প্রাণ  ো ক ল।”-সু া মাবয়োহ 
৫:৩২} এ  বিধান বক আমারে  জনযও প্ররর্াজয?  
বত্বন িলরলন, “অিশ্যই, লসই সিা  শ্পথ, বর্বন বভন্ন আ  লকান ইলাহ লনই – এ বিধান িনী ইস্রাঈরল  মত্ আমারে  জনযও 
সমান প্ররর্াজয। আল্লাহ ত্া’আলা িনী ইস্রাঈরল   ি আমারে   রি  লচরয় লিশ্ী োমী কর নবন।” [৫] 
. 
ত্াবিঈ মুজাবহে( ) িরলন, অনযায়ভারি একজন মানুষরক হত্যাকা ী িযবি এমনভারি জাহান্নারম প্ররিশ্ ক রি, লর্মনভারি 
জাহান্নারম প্ররিশ্ কর  সকল মানুরষ  হত্যাকা ী। 
একা রণই এ আয়ারত্  িযাখযায় ত্ােবস  মাজহা ীরত্ িলা হরয়রে, “ন হত্যা এিং ধ্বংসাত্মক কার্ব—এই েুই অপ ারধ অপ াধী 
িযবি োড়া অনয লকান কা রণ লকউ র্বে কাউরক হত্যা কর —ত্রি লস হরি েুবনয়া  সকল মানুষরক হত্যাকা ী  মত্।আ  লকউ 
র্বে কার া প্রাণ  ো কর , ত্রি লস হরি পৃবথিী  সকল মানুরষ  প্রাণ  োকা ী  মত্।িনী ইস্রাঈরল  প্রবত্ এই বিধানবট 
আল্লাহপাক এখারন জাবনরয় বেরয়রেন।রকিল িনী ইস্রাঈলরে  লেয কর  িলা হরলও বিধানবট বকন্তু বচ িন।পূিবাপ  সকল 
উম্মরত্  জনয বিধানবট অিশ্য পালনীয়।” [৬] 
. 
সু া মাবয়োহ  ৩২নং আয়াত্বট  ো া একবট বচ িন সত্যরক জানারনা হরয়রে লর্—একজন মানুষরক অনযায়ভারি হত্যা ক া 
সা া পৃবথিী  মানুষরক হত্যা ক া  মত্ এিং একজন মানুরষ  জীিন  ো ক া সা া পৃবথিী  মানুরষ  জীিন  ো ক া  মত্। 
এবট িনী ইস্রাঈলরক বিধান বহসারি লেয়া হরয়বেল।উম্মারত্ মুহাম্মােী  জরনযও এবট জানা জরু ী বিধায় আল্লাহ কু আরনও ত্া 
উরল্লখ কর রেন।  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  হাবেরসও আয়ারত্  অনুরূপ িিিয পাওয়া র্ায়, সাহািী-ত্াবিঈিণও এ আয়াত্ ো া এবট 
িুরেরেন লর্ এবট উম্মারত্ মুহাম্মােী  জনযও পালনীয়।রস অনুর্ায়ী ত্াাঁ া আমল কর রেন।  
. 
কারজই আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, সু া মাবয়োহ  ৩২নং আয়াত্ সম্পরকব সাহাবি-ত্াবিঈিণ লর্ভারি িুরেরেন, ত্া  আরলারকই 
ইসলামী ললকচা া িণ িিিয বেরয় থারকন, এিং বন াপ াধ মানুষরক হত্যা ক রত্ বনরষধ কর ন। ইসলামী ললকচা া িরণ  
এই সবঠক িযাখযারক ‘ধবড়িাবজ’ িরল উরল্লখ কর  আমারে  আরলাচয নাবিক ললখক বক ত্া  বনজ ‘ধবড়িাবজ’  স্বরূপই উরমাচন 
ক রলন না? 
. 
[ চলরি, ইন শ্া আল্লাহ। 
বসব রজ  প িত্বী পরিব এই ইসলামবিরেষী ললখরক  আর া অরনকগুরলা বমথযাচা  ও অপিযাখযা  লপাস্ট্মরটবম ক া হরি। আল্লাহু 
মুসত্া’আন। ] 
. 
এই বসব রজ  ১ম ও ২য় ও ৩য় পরিব  জনয লেখুন 
#সত্যকথন_৯৯ [বলঙ্কঃ https://goo.gl/9CmxBF ],  
#সত্যকথন_১০০ [বলঙ্কঃ https://goo.gl/WqL6fk ]  
ও #সত্যকথন_১০১ [বলঙ্কঃ https://goo.gl/baSp7n ] 

 
 
ত্থযসূত্রঃ 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=310271386075915
https://goo.gl/9CmxBF
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6?source=feed_text&story_id=310271386075915
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWqL6fk&h=ATP1Qy__8ELNO1PLXeL5eUV55ZgxJTagH2olVuYXM6Ki5o5tSnSofbybLBZq9PKuYOoDn-aZOlmiOEtv0pDY6I1rO4YnwRwcJheplKWwEiwHjJNBQvgoDUPqs-oygNt_1WyXJ6LV9CwvDjgCC_qyMCpiL7TTPYWg5x-kGPaGRlnXRZUD_lbJAWx0B0W0ViJnssGoAL2gUCtrHumcZsh0ZwfsCQv15DItQysA5sTREsyMp5uYx9ThMFuz5FAwy01JvbJPv_bVS_pWx5MpVnG7PHHOXriz5twaTX7WTce-ZA
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A7?source=feed_text&story_id=310271386075915
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FbaSp7n&h=ATPvACEROzJBa8ua0IuIQz9xO-0u82e6IUjUD_3m0FZ5w4569kIShjRQmScCkhxJwEEhqMz_u1AcDhYqLEz5mv3b9AP61C3BzL1A4cDWmr0b2lOK7iPzhDgVQupujs6s7wertTGnuf-_PS3EmpV1Bl5FTjsYT-55TEapzKBAA_wUTazIW6ouhWZdTMlfCFp7IrYHITXKwy-Rcd8KxKcaWh7p50LNe-e5TmIrTZAU7luwC7oSNklob_NlwpAGMxOj55ohWXW9veo6Z1-EGL3c4Tf5BLfQVzpXWadmUYKP_Q
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[১] ত্ােবস  মাজহা ী, সু া মাবয়োহ  ৩২নং আয়ারত্  ত্ােবস , খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৩ 
[২] সহীহ িুখা ী ৬৮৭১ 
[৩] ত্ািা ী ১০/২৩৩ এিং ত্ােবস  ইিন কাবস , সু া মাবয়োহ  ৩২নং আয়ারত্  ত্ােবস  
[৪] ত্ােবস  ইিন কাবস , সু া মাবয়োহ  ৩২নং আয়ারত্  ত্ােবস  

[৫] ত্ােবস  ত্ািা ী(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ৮ম খণ্ড, সু া মাবয়োহ এ  ৩২নং আয়ারত্  ত্ােবস , ল ওয়ারয়ত্ নং ১১৮০০, 
পৃষ্ঠা ৪২০ 
[৬] ত্ােবস  মাজহা ী, সু া মাবয়োহ  ৩২নং আয়ারত্  ত্ােবস , খণ্ড ৩, ৪৮২নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টিয 
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১০৯ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিাি – ৫ (লশ্ষ পিব)  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

মুিমনা ললখক S.P.এ  ইসলামবিরেষী লপারস্ট্  জিারি  ৫ম ও #লশ্ষ_পিব লপাস্ট্ ক া হরচ্ছ আজ। লকউ ওনা  একাউরন্ট 
বিরয় বনরজ  অজারিই ত্া  জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ ক রত্ পার ন বিধায় ত্া  সমূ্পণব নাম উরল্লখ না কর  শুধু নারম  অেযাে  উরল্লখ 
ক া হল। 
. 
S.P. বলরখরেনঃ-------- 
. 
//…কু আরন  লোট্ট একটা ভুল ধব রয় লেই। কু আরন আল্লাহ ‘র্বে লকউ বন াপ াধ িযবিরক হত্যা ক ল লস লর্ন পুর া 
মানিজাবত্রক হত্যা ক ল’ িরল লর্টা বত্বন ইহুেীরে  বলরখ পাবঠরয়বেরলন মুসা নিী  উপ  নাবর্ল হওয়া ত্াও ারত্ োিী 
কর রেন লসবট আসরল ইহুেীরে  ‘ত্ালমুে’ নারম  একবট প্রাচীন ধমবীয় িইরয়  উবি। এই িইবট ইহুেীরে  ত্াও াত্ নয়। 
অথযাৎ ইহুেীরে  ঐবশ্বগ্রন্থ নয়। অরনকটা আমারে  লেরশ্ মাওলানা া লর্  কম ইসলামী িই ললরখন লস কম একবট িই। লকান 
একজন ইহুেী র্ার্ক নীবত্কথা মূলক একবট িই ত্ালমুরে এটা বলরখবেরলন। লসটাই কু আরন আল্লাহ’  উবি বহরসরি এরসরে। 
ত্ালমুরে  উবিটা আবম লত্ামারক িবল তু্বম সু া মায়ো  সরঙ্গ বমবলরয় বনরয়া- ‘লর্ একবট আত্মারক ধংস কর  লস লর্ন পুর া 
পৃবথিী ধংস কর , আ  লর্ একবট আত্মারক  ো কর  লস লর্ন পুর া পৃবথিীরক  ো কর  (Jerusalem talmud sanhedrin 
4:1)। আমারক এিা  তু্বম িরলা, এত্িড় ভুল আল্লাহ বক কর  ক ল? এটা লত্া ত্াও ারত্ বজরহািা  কথা নয়! // 
. 
---- >>>>> কু আরন  “লোট্ট একটা ভুল”(!) ধব রয় বেরত্ বিরয় বিবশ্ষ্ট নাবিক ললখক মহাশ্য় বনরজ  বিশ্াল একবট মূখবত্া  
স্বরূপই উরমাচন ক রলন। বত্বন বনরজই ভারলা কর  জারনন না ইহুবেরে  ত্ালমুে বজবনসটা আসরল কী। এই অল্প বিেযা বনরয় 
বত্বন কু আন লথরক ‘ভুল’(!) লি  ক া  মত্ মূখবত্া কর রেন এিং লেসিুরক  িহু মানুষরক বিভ্রাি কর রেন। 
. 
ইহুবেরে  বিশ্বাস হরচ্ছঃ-- ঈশ্ব  মুসা(আ)রক ত্াও াত্ োন কর রেন।এই ত্াও ারত্  ২বট রূপ আরে; বলবখত্ ও 
লমৌবখক।ইহুবেরে  ‘ত্ানাখ’{বিষ্টান াও এই বকত্ািগুরলারত্ বিশ্বাস  ারখ এিং এগুরলা Old Testament বহসারি িাইরিরল 
আরে} এ  প্রথম ৫বট িই হরচ্ছ ‘বলবখত্ ত্াও াত্’(written Torah)।আ  মুসা(আ)রক ঈশ্ব  লর্ লমৌবখক বশ্ো বেরয়রেন ত্া 
হরচ্ছ ‘লমৌবখক ত্াও াত্’(oral Torah)।এই ‘লমৌবখক ত্াও াত্’লক প িত্বীরত্ বলবপিদ্ধ ক া হয়, র্া ‘বমশ্নাহ’(Mishnah) নারম 
পব বচত্।অথবাৎ ‘লমৌবখক ত্াও াত্’ এ  বলবখত্ রূপ বহরচ্ছ বমশ্নাহ।ইহুবে পবণ্ডত্িণ বমশ্নাহ এ  লিশ্ বকেু িযাখযা ললরখন র্া 
‘লিমা া’(Gemara) নারম পব বচত্।বমশ্নাহ ও লিমা ারক একরত্র িরল ‘ত্ালমুে’(Talmud)। [১] 
. 
কু আরন সু া মাবয়োহ এ আেম(আ) এ  ২ পুরত্র [হাবিল-কাবিল] কাবহনী িণবণা ক া আরে এিং এ ই লপ্রবেরত্ ৩২নং 
আয়ারত্ িলা হরয়রেঃ-- “এ কা রণই িনী ইস্রাঈরল  উপ  এ বিধাণ বেলাম লর্ঃ ন হত্যা িা র্বমরন ধ্বংসাত্মক কাজ ক া  
কা ণ োড়া লকউ কাউরক হত্যা ক রল লস লর্ন সকল মানুষরক হত্যা ক ল। আ  লকউ কার া প্রাণ  ো ক রল লস লর্ন সকল 
মানুরষ  প্রাণ  ো ক ল। ...” ইহুবেরে  ‘বমশ্নাহ’লত্[Mishnah Sanhedrin 4:5] একেম একইভারি আেম(আ) এ  ২ 
পুরত্র  কাবহনী িণবণা ক া আরে এিং এ প  িলা আরেঃ “লকউ কাউরক হত্যা ক রল লস লর্ন সকল মানুষরক হত্যা ক ল। 
আ  লকউ কার া প্রাণ  ো ক রল লস লর্ন সকল মানুরষ  প্রাণ  ো ক ল”। [২] 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC?source=feed_text&story_id=311484079287979
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. 
আম া লেখলাম লর্, কু আন িনী ইস্রাঈরল  প্রবত্ লেয়া আল্লাহ  একবট বিধারণ  কথা িলরে র্া এখরনা ইহুবেরে  বকত্ারি 
বিেযমান। আম া এও লেখলাম লর্, ইহুবেরে  ‘বমশ্নাহ’ ত্ারে  কারে লমারটও ‘‘র্াজকরে  ললখা িই” িরল বিরিবচত্ হয় না 
ি ং মুসা(আ)রক লেয়া স্রষ্টা  িাণী বহসারি বিরিবচত্ হয় এিং এরক ইহুবে া লমৌবখক ত্াও াত্(Oral Torah) বহসারি িণয 
কর ।  
. 
এিা  লখয়াল করুন আমারে  আমারে  আরলাচয নাবিক মরহােয় কী বলরখরেনঃ <<এই িইবট ইহুেীরে  ত্াও াত্ নয়। অথযাৎ 
ইহুেীরে  ঐবশ্বগ্রন্থ নয়। অরনকটা আমারে  লেরশ্ মাওলানা া লর্  কম ইসলামী িই ললরখন লস কম একবট িই। লকান একজন 
ইহুেী র্ার্ক নীবত্কথা মূলক একবট িই ত্ালমুরে এটা বলরখবেরলন। >> 
. 

আবম সিসমরয়ই িবল লর্ নাবিকত্া  মূরলই আরে অজ্ঞত্া, অহঙ্কা  আ  মূখবত্া। আমারে  আরলাচয নাবিক মরহােয় এই 
কথারকই আিা  সরত্য পব নত্ ক রলন। লর্ বকত্ািরক ইহুবে া স্রষ্টা  িাণী বহসারি িণয কর , ত্ারক উবন বেবিয ‘র্াজরক  
ললখা’ িরল চালারনা  লচষ্টা ক রলন।বত্বন বনরজ র্বে সবত্যই ত্ালমুে লথরক ঐ অংশ্বট পড়রত্ন ত্াহরল এটা লেখরত্ লপরত্ন লর্ 
লসখারন ঐ কথা  আরি “considered by scripture” কথাবট ললখা আরে [করমরন্ট স্ক্রীনশ্ট লেয়া হল] অথবাৎ স্রষ্টা  একবট 
বিধান বহসারি লসবট ওখারন ললখা আরে।বত্বন প্রমাণ ক রলন লর্ ইহুবেরে  ত্ালমুে সম্পরকব ত্া  বিনু্দমাত্র ধা ণাও লনই, বত্বন 
লমারটও এটা বনরয় স্ট্াবি কর নবন ি ং বত্বন র্া অবভরর্াি এরনরেন ত্া লকান বমথুযক এবন্ট ইসলাবমস্ট্ ওরয়িসাইট লথরক চুব  
ক া। িাংলা  নাবিক-মুিমনারে  লথরক এ  লচরয় লিশ্ী বকেু আবম আশ্া কব  না। 
. 
বচিাশ্ীলরে  জনয ি ং এখারন ভািনা  অরনক লখা াক আরেঃ কু আন বকভারি লপ্রোপট সহকার  ইহুবেরে  গ্রন্থ লথরক 
সবঠকভারি বিধানবট উদৃ্ধত্ ক ল? লেয করুন, লস রু্রি এখনকা  মত্ অনলাইরন ত্ালমুু্রে  অনুিাে পড়া লর্ত্ না; লসবট বেল 
৭ম শ্ত্াব্দী র্খন কািজ িরলই লকান বকেু বেল না। বলবখত্ ত্াও াত্ সিবপ্রথম আ বিরত্ অনুিাে কর ন সাবেয়া িাওন, 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সমরয়  প্রায় ৩০০ িে  পর । আ  লমৌবখক ত্াও াত্ লত্া আর া েুষ্প্রাপয বজবনস বেল। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) বনিয়ই 
বহব্রু ভাষায় সুপবণ্ডত্ বেরলন না।বত্বন লত্া আ বি ভাষাই বলখরত্-পড়রত্ পা রত্ন না, বহব্রু লত্া অরনক েূর   কথা। আরলাচয 
আয়াত্(মাবয়োহ ৩২) বনঃসরন্দরহ প্রমাণ কর  কু আন স্রষ্টাপ্রেি আসমানী বকত্াি। 
. 
//এিা  আরসা আসল বিষরয়। ত্রকব  খাবত্র  র্বে ধর ও লনই সু া মায়ো  ৩২ নম্ব  আয়ত্বট চ ম শ্াবি  কথা িলা হরয়রে 
ত্াহরল এ  বঠক পর   ৩৩ নম্ব  আয়াত্বটরক বক িলরি? আবম লত্ামারক লশ্ানাবচ্ছ সু া মায়ো  ৩৩ নম্ব  আয়ারত্ বক িলা 
হরচ্ছ, “র্া া আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূরল  বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ কর  এিং র্মীরন োসাে কর  লিড়ায়, ত্ারে  আর্াি লকিল এই লর্, 
ত্ারে রক হত্যা ক া হরি অথিা শূ্রল চড়ারনা হরি বকংিা বিপ ীত্ বেক লথরক ত্ারে  হাত্ ও পা লকরট লেলা হরি অথিা 
ত্ারে রক লেশ্ লথরক লি  কর  লেয়া হরি। এবট ত্ারে  জনয েুবনয়ায় লািনা এিং ত্ারে  জনয আবখ ারত্  রয়রে মহাআর্াি। 
(সূ া মারয়ো: ৩৩)”।…এই লর্ মায়ো  ৩৩ নম্ব  আয়াত্টা িললাম, ইিরন কাবথর   সু া মায়ো  ত্ােবসর  বিরয় লেখরি 
লসখারন ধমবত্যািীরে  শ্াবি লর্ ত্ারে  ধর  হত্যা কর  লেলরত্ হরি লসটা এই আয়াত্রক েবলল ধর ই ইসলামী আইন নত্ব  
ক া হরয়রে। নিী বনরজ মবেনারত্ ধমবত্যািীরে  বপেন লথরক হাত্-পা লকরট লেরলন এিং লচারখ ি ম শ্লকা ভর  লেন! …লভরি 
লেরখা সা াবিরশ্ব জবঙ্গিারে  র্া া ত্াবত্ত্বক লনত্া ত্া া বকন্তু কু আন-হাবেস লথরকই ল োর ে বনরয় বজহারে  লপ্র ণা বেরচ্ছন। 
// 
. 
---- >>>> সু া মাবয়োহ এ  ৩৩নং আয়াত্বট ভারলা মত্ লখয়াল ক রলই লেখা র্ায় লর্ এখারন বন াপ াধ লকান মানুষরক শ্াবি 
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লেিা  কথা িলা হরচ্ছ না। আমারে  আরলাচয নাবিক মরহােয় এখারন ত্ােবস  ইিন কাবসর   প্রসঙ্গ লটরনরেন, {{উবন ইংর বজ 
এবন্ট ইসলাবমস্ট্ ওরয়িসাইট লথরক এই অবভরর্ািগুরলা চুব  কর রেন; এ কা রণই “ইিন কাবস ”লক “ইিরন কাবথ ” 
বলরখরেন।ইংর বজরত্ এভারিই ললরখ।}} কারজই আবমও ইিন কাবস  লথরকই আরলাচনা ক বে ইন শ্া আল্লাহ। ত্ােবস  ইিন 
কাবসর  এই আয়ারত্  িযাখযায় উরল্লখ আরেঃ--- “এ আয়ারত্ অথব হরচ্ছ বিরুদ্ধাচ ণ ক া এিং হুকুরম  বিপ ীত্ ক া।এ  
ভািাথব হরচ্ছ কুে ী ক া, িাকাবত্ ক া, িযবভচা  ক া এিং ভূ-পৃরষ্ঠ বিবভন্ন প্রকার   অশ্াবি সৃবষ্ট ক া।” ইিন কাবসর  এটাও 
উরল্লখ আরে লর্, “র্া া আল্লাহ ও  াসুরল  বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ কর  ত্ারে রকও েমা ক া হরি র্বে ত্াওিাহ কর ” এিং এ প্রসরঙ্গ 
আলী( া) ও আিু হু াই াহ( া)  সারথ সংবেষ্ট েু’বট পৃথক ঘটনা উরল্লখ ক া হরয়রে লর্খারন এমন অপ াধীরে রকও বন াপিা 
লেয়া হরয়রে লর্রহতু্ ত্া া ত্াওিা কর বেল। [৩] 
. 
ত্ােবস  ইিন কাবসর  এ আয়ারত্  িযাখযায় সুস্পষ্টভারি অপ াধী িযবি  কথা িলা হরচ্ছ।এ আয়ারত্  স ল অনুিারেও িলা 
হয়বন লর্ বন াপ াধ লকান মানুষরক শ্াবি বেরত্ হরি।এমনবক একটা লসকুলা   ারিও  ািরদ্রাবহত্া,হাইজযাবকং, িযবভচা -ধষবণ 
ইত্যাবে অপ ারধ  জনয করঠা  শ্াবি  িযািস্থা থারক। বেত্না-োসাে, সযাস েমরন  জনয কু আন লর্ আইন বেল, লসই 
আইনরকই জঙ্গীিারে  সারথ জবড়রয় এক মহা বমথযাচার   অিত্া ণা ক রলন আমারে  আরলাচয নাবিক ললখক। লকান ইসলামী 
ললকচা া  কখরনা এটা িরলন না লর্, “ইসলারম লকান হত্যা  িপারত্  কথা লনই” ি ং ইসলামী ললকচা া  া এটা িরলন লর্ঃ 
“ইসলাম কখরনা বন াপ াধ মানুষরক হত্যা ক রত্ িরল না”। এিং প্রাসবঙ্গকভারিই সু া মাবয়োহ এ  ৩২নং আয়ারত্  উদৃ্ধবত্ 
লেন।ইসলামী ললকচা া রে  কথা বিকৃত্ভারি উপস্থাপন কর  খাাঁবট নাবিকীয় উপারয় বমথযাচা  ক রলন আরলাচয নাবিক 
ললখক। ত্ােবস  ইিন কাবসর  আরলাচয আয়ারত্  ত্ােবসর ও ঘটনাবট উরল্লখ আরে। ‘উকল লিারত্র  বকেু ললাক প্রত্া ণা কর  
উরট   াখালরক হত্যা কর  ত্ারে  উটগুরলারক হাাঁবকরয় বনরয় পাবলরয় র্াবচ্ছল। হত্যাকা ী ও সম্পরে  লুণ্ঠণকা ী এই 
অপ াধীরে রক হাত্-পা লকরট ও লচাখ উপরড় মৃতু্যেণ্ড লেয়া হয়। [৪] 
আরলাচয নাবিক ললখক এই ঘটনাবটরত্ মৃতু্যেণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরে  এত্ সি অপ ারধ  কথা পুর াপুব  লচরপ বিরয় বিকৃত্ভারি 
ঘটনাবট উপস্থাপন কর  বনরজ  বমথুযক চব রত্র  স্বাে  ল রখরেন। 
. 
সবত্যই, িািরি  সরঙ্গ এইসি জ্ঞানপাপী নাবিক-মুিমনারে  কথািাত্বা  আকাশ্-পাত্াল পাথবকয। 
. 
ত্ারে  এই বমথযাচা  আ  লধাাঁকািাবজ লথরক লিাঁরচ থাকা  উপায় কী? উপায় হরচ্ছ নাবিরক  লেসিুক স্ট্যাটাস লথরক ইসলাম না 
বশ্রখ র্থার্থ লসাসব লথরক ইসলাম লশ্খা।রকান লকান মুসবলম ভাইরক লেরখবে লর্ নাবিকরে  ললখারলবখ লেরখ খুি বিব্রত্ হরয় 
র্ান আ  সরন্দরহ বনপবত্ত্ হন। ইবিবনয়াব ং বশ্খিা  জনয লর্মন কার া ‘িীত্ািলী’ পড়া  লকান ে কা  লনই, লত্মবন নাবিক-
মুিমনা া ইসলাম বনরয় লেসিুক িা ব্লরি কী িলল ত্া লেরখও ইসলাম সম্পরকব লকান বসদ্ধারি লপাাঁোরনা মহা অরর্ৌবিক কাজ। 
ইসলারম  স্বরূপ জানরত্ হরল কু আন পড়রত্ হরি, হাবেস পড়রত্ হরি,নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  বস াহ অধযায়ন ক রত্ হরি, আবলমরে  
কাে লথরক বশ্খরত্ হরি।  
. 
[৫ পরিব  এই বসব জ আজরক লশ্ষ হল। এই বসব রজ  ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থব পরিব  জনয লেখুন 
#সত্যকথন_৯৯, #সত্যকথন_১০০, #সত্যকথন_১০১ ও #সত্যকথন_১০৮  
সমূ্পণব বসব জ একসারথ িক োইল বহসারি িাউনরলাি করুন এখান লথরকঃhttps://goo.gl/LrJ2Qc। আ  বপবিএে বহসারি 
িাউনরলাি করুন এখারন লথরকঃhttps://goo.gl/iIDjKQ । এই োইলগুরলা প্ররয়াজনমত্ োওয়াহ এ  কারজ িযিহা  করুন, 
িক োইল লথরক কবপ কর  অনলাইরন ইসলামবিরেষী নাবিক-মুিমনারে  োাঁত্ভাঙা জিাি বেন। আরলাচয বসব রজ লর্ 
নাবিরক  কথা আরলাচনা ক া হরয়রে লস এখরনা ত্া  ইসলামবিরেষী ও বমথযাচার  ভ া ললখা চাবলরয় র্ারচ্ছ। কারজই 
ভবিষযরত্ও ত্া  বমথযাচা  অপরনােন কর  আর া বলখিা  আশ্া  াখবে।আল্লাহু মুসত্া’আন। ] 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%AF?source=feed_text&story_id=311484079287979
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A6?source=feed_text&story_id=311484079287979
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%A7?source=feed_text&story_id=311484079287979
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A6%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=311484079287979
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FLrJ2Qc&h=ATO-w-JtH3DB5gBX67hqL7XLTmem7gpG7_vxgCNm0ekv6MN29yQeGiMJW2i2-1agYAiTilADXOWtkiO2lGAZW-yZMCAvfeO1W5j3AKkUIyd5NHfaiMNx8ami87TIPpfh85xj8TpAcdCkh5n6Z0LoXpoMEoMjZIpF7B5yvtN4Jjx3FrsxY-4ZrUU29UXzMs1fj3zyza1K6eRVPVya62hDE53Kz3aO52fPd9tWAvwkMRM8YqfZE9n9fh7sa4EJsB0g2xc4BbqiVOQ4ugAHz18Y5XY-P6qPi6Un0ySKrzFD5Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FiIDjKQ&h=ATMHrfJuEz9ff8X7rrFKjiQ7IL7YoNKVEj_OibGSN07D2thYa9RpTyjmQqMGsgUVrliRuzb8w_Nm7Daoh_adkl_0Hs5utvX6dV6mSFCAVoXbE2KVJoVp3Oc-RmeuhJ7yEK5tOAZ7_CO64jQLuY-V937yxfhSM1rNJXZNFzDE_J70Q-dM4PI1UDkznQDArAXzGIv7n-ioA1WA7pHOp4e5BxM0i9zup2HIj2bxPantsrsO96zidCtLIUEPbNQoci827Da5W6pt0FRS652Lw19LdSUcxP_bc-SVrfYvmSi3OA
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{করমরন্ট স্ক্রীনশ্ট লেয়া হল} 
[৩] ত্ােবস  ইিন কাবস , হুসাইন আল মাোনী প্রকাশ্নী, সু া মাবয়ো  ৩৩নং আয়ারত্  ত্ােবস , ৬৪৯-৬৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টিয 
[৪] ইিন কাবস , কু আনুল কাব ম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস (ি.আিু িক  জাকাব য়া) ১ম খণ্ড, সু া মাবয়োহ  ৩৩নং আয়ারত্  
ত্ােবস , পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টিয 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jewfaq.org%2Ftorah.htm&h=ATNw9do3oHSuhR34_WDldaps8iNkGUk5bAIRdTty5YpsRTNbtewSCfBe8J5XfS06EF0AFlMW-zlExbvtHrw8pbci7UH3uzbskzxt42eOW6EXDLpQWSocavb7c7Bc1_vmN_AVm1sxntYIJPMMwL0PU8dxn4zLCVcMXeLEeGjPZrWpLtTLrAree2pVyvW_qiCIidcp5um8qVzVzP3uvun4xOb1ZQdelWdfDnGYoWSUZpVY9eGb0tz4uoFjdhXx5qjsJtkACjKbLkao94dFFD5sgdKMoyWUUzNQAiH7y6Bjfw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chabad.org%2Flibrary%2Farticle_cdo%2Faid%2F812102%2Fjewish%2FWhat-is-the-Oral-Torah.htm&h=ATOVHu3kD0oxjYJmNyT1pzb7sN7muLdwXMCv24IrMho8HFfYiAGmVEZ7hq8qOLyQf_eaLfWLqx2nH-zJ13JovLFycnGCBOA2TOmjY4rLMHc-37d6cocZigjFreAMoCjKxN2OoqxteR1CMME2Y4km3txk2m0ji5nrvBOzqZDMibBFo1K6G5UzS8fRxWJcNM7Su1qeonu_HeqVvAFVMaODALcCmJ8d1y9yImacLo-Nx2ZWwkLn2I5GrQJJueSBlaoLzrDIvMkT0v0m-OseNZkSn4t8r-u1ZdF8gj-_COE3KA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jewishvirtuallibrary.org%2Fthe-oral-law-talmud-and-mishna&h=ATMdV8eI8o78ACjQMNaci-N9FFyv8I4JI12LL7L0zVKMz0yB9Du8u1Jy28Uod7Akn8WfDY0sBrHf3KQ6Fg6-e7VQG-mSUgQ073PlxOZ0hmS8Fp1ss6eXiDArucRSSxl05JmkQrOzUee_lXKNU9p-hWMXa1lV-axJqB1jCga2SLN2mWiHZA25N934rKKUS-UKJk9e__9xfbJhfr0qhq78kGSdluKmOMu0LiW8c2caib2sx-2UjbhxiY5yukIdmTfv0L5BH0k8b95zbv8A9EfR24xaOynjhQ97xr7hz_XbAA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F7FGVmf&h=ATMf-5r2bvK8XbgHOJGsM0xRuUlkqEwDdcPB8_BaMNfkyBdksT8w5ZrhGVUXj0E_jioVFy1lg72C3JBOQUt8V7ly7sdxhcuhm-9TMCndvJYB-LHxuKQeiA0-CAkJernPEvz_Dvz0hu531h0FPVZOIZbaLatqyF0Zich4jra6h8wdnzznzK0aYP7MIP1VXOgrswSHymBSH3SwqjbdlGZl7HN6HhuZZ8RB8R8uhfdsuu7A33W0ZzTm1o-O2ZoDZrfTHL_FwDVgxmp7jUKJxA6uarL9Tf5vIH1EGD4zd_wFyQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FBHzH6W&h=ATN4nX0spIElaK0ABpFAEWIH-b-u6XPbkVk0OlLz-ZT6o6Sa6mVf_Uk6-GGprh74KGrOguRtk5LWmMRMBhcRP7hXMpfTrYIFe6eA-YgNCzIBlYJLsfVZjb_SMQu_CyTAYlCvbnnRVq72kjdo27iHO_281E8FvfNKxwYBgOTHq9wesGYAKeAmpeF_IZ_w6mUOIhBFM3Ra8W3xOVHxFl4Iaeg9oZQI7kbw4tfups-YtY00_Z_DLAWrQrkJ7qbVKOCyxVLhPZJWXdTxXEHiljvQRnpPQ49uAfIdu2ALBBLUVA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sefaria.org%2FMishnah_Sanhedrin.4.5%3Flang%3Dbi&h=ATOsYaX9BF5fpCM1yhqcs7qPwIz_mMXC_81UEYw2tSssARZ7kY8OnnS1c9A6Vz_UTo4RHXFiMMAxm9Dz-3Flu03qkay-mGvW89o8tk8i_mG7xIcyFP7Ufp1U9tnpTAY9DYWvr1GqNh-12Z5ecGAMdc5aGzi6QipIFOzabHomC9S4EVWuGymIhK-2NSb9yAPlXAZGzUIVLRd_bWWEYDuHjJ9CCjaKyDLmbUWUyu0TN-Ec-tw0YuB2GqCneFIKlHfQIvA91-Ym06RGZn5BHYwNxhhoy2fKO56FTOhra-SgaA
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১১০ 

নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৫; প্রাক ইসলাবমক রু্রি আ রি  না ী া বক লিবশ্ 
স্বাধীন বেল? (লশ্ষ পিব)  
-জাকাব য়া মাসুে 
 

[আরি  পিবগুরলা  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৭, (#সত্যকথন) ৮৮ ও (#সত্যকথন) ৯১] 
. 
. 
সি লথরক বিশুদ্ধ ইবত্হাস গ্রন্থ লকা আন কা ীরমও প্রাক ইসলাবমক রু্রি না ীরে  অিস্থা সম্পরকব িণবনা প্রোন ক া হরয়রে। 
মহান আল্লাহ্ ত্ৎকালীন না ীরে  অিস্থা িণবনা ক রত্ বিরয় িরলন, 
ُۚۖ  أَيُْمِسُكهُ  َعلَىٰ  ُهون   أَمْ  يَدُسُّهُ  فِي  َوإِذَا بُِش رَ  أََحدُُهم بِاْْلُنثَىٰ  َظلَّ  َوْجُههُ  ُمْسَود ا َوُهوَ  َكِظيمٌ  [١٦:٥٨] يَتََواَرىٰ  ِمنَ  اْلقَْومِ  ِمن ُسوءِ  َما بُِش رَ  بِهِ  
ۖ   أَََل  َساءَ  َما يَْحُكُمونَ  [١٦:٥٩]   التَُّرابِ  
অথবঃ “আ  র্খন ত্ারে  কাউরক কনযা সিারন  সুসংিাে প্রোন ক া হয়; ত্খন ত্া  লচহা া কারলা হরয় র্ায়। আ  লস থারক 
েুঃখ ভা ািাি। ত্ারক লর্ সংিাে লেয়া হরয়রে, ত্া  গ্লাবন লহতু্ লস বনজ সম্প্রোয় হরত্ আত্নরিাপন কর । লস বচিা কর  
হীনত্া সরত্ত্বও লস ত্ারক (কনযারক) ল রখ লেরি না মাবটরত্ পুাঁরত্ লেলরি! সািধান! ত্া া র্া বসদ্ধাি লনয় ত্া কত্ বনকৃষ্ট”। (সূ া 
আন-নাহলঃ ৫৮-৫৯) 
. 
এই আয়াত্ আমারে রক অত্যি পব ষ্কা  কর  লেবখরয় বেরচ্ছ লর্, ইসলাম পূিব আ রি  না ী া কত্টা অপমাবনত্ হত্। লর্ সমি 
বপত্ারে  কনযাসিান জমলাভ ক ত্ ত্া া লিায় সমারজ মুখ লুবকরয় লিড়াত্। ত্ারে  মরন  মরধয লিাধ সৃবষ্ট হত্, এত্টাই 
অপমানরিাধ ক রত্া লর্ কনযাসিান লক ল রখ লেরি নাবক মাবটরত্ পুরত্ লেলরি ত্া বনরয় ইত্ঃিত্রিাধ ক রত্ থাকত্। লকউ 
লকউ ত্ারে  কনযাসিানরক জীবিত্ মাবটরত্ োেন কর  বেত্। লকননা কনযা সিানরক ত্া া অপয়া মরন ক ত্, ত্ারে রক ত্া া 
সমারজ  লিাো মরন ক ত্। আপবন র্বে ইবত্হাস গ্ররন্থ  বেরক ত্াকান ত্াহরলও এই ধ রণ  অসংখয উোহ ণ পারিন। আম া 
ত্া  একবট লোট্ট নমুনা আপনারে  সামরন লপশ্ ক বে। “ইসলারম  ইবত্হাস” গ্ররন্থ গ্রন্থকা  বলরখন, 
. 
“িনী ত্ামীম এিং লকা ায়শ্রে  মরধয কনযা হত্যা  সমবধক প্রচলন বেল। ত্া া এজরনয  ীবত্মত্ িিবরিাধ ক রত্া এিং ত্ারে  
জরনয সম্মারন  প্রত্ীক িরল বিশ্বাস ক রত্া। লকান লকান পব িার  এ পাষণ্ডত্া এত্েূ  পর্বি িবড়রয়বেল লর্, লমরয় া র্খন লিশ্ 
িড় হরয় লর্রত্া এিং বমবষ্ট কথা িলরত্ শুরু ক রত্া, ত্খন পাাঁচ ে’ িে  িয়রস ত্ারক সুন্দ  লিশ্ভূষায় সবিত্ কর  বপত্া 
ত্ারক ললাকালরয়  িাইর  বনরয় লর্রত্া। পাষণ্ড বপত্া া পূরিবই লসখারন বিরয় িত্ব খুরড় আসত্ এিং পর  লমরয়রক লসখারন বনরয় 
ধাো বেরয় িরত্ব লেরল বেত্। অরিাধ লমরয় ত্খন অসহায় অিস্থায় চীৎকা  কর  কর  িারপ  কারে সাহার্য চাইরত্া, বকন্তু পাষণ্ড 
বপত্া ত্া  বেরক বিনু্দ মাত্র ভ্রুরেপ না কর  বঢল েুরড় েুরড় ত্ারক হত্যা ক রত্া িা জীিি মাবট চাপা বেরয় বনজ হারত্ কি  
সমান কর  বেরয় বনবিবকার  ঘর  বের  আসরত্া এিং আপন কবলজা  টুক া সিানরক জীিি লপ্রবথত্ ক া  জনয লস  ীবত্মত্ 
িিবরিাধ ক রত্া। িনী ত্ামীরম  নজরনক কায়স ইিন আবসম এভারি এরক এরক ত্া  েশ্বট কনযাসিানরক জীিি লপ্রবথত্ 
কর । কনযা হত্যা  এ অমানুবষক িিব ত্া লথরক আ রি  লকান কিীলাই মুি বেরলা না। ত্রি লকান লকান এলাকাু্  কিীলায় 
এবট অরনক লিশ্ী হত্, আিা  লকান লকান কিীলায় ত্া কম হত্”। 
.  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AD?source=feed_text&story_id=312721372497583
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=312721372497583
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%A7?source=feed_text&story_id=312721372497583
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{নবজিােী, আকি  শ্াহ খান, ইসলারম  ইবত্হাস, ১/৬৮; (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, আিা িাও, লশ্র িাংলা নি , ঢাকা, ২য় 
সংস্ক ণ, জুন, ২০০৮)}। 
. 
এই হরলা জারহলী রু্রি  কনযাবশ্শুরে  উপ  আ ি জাবত্  ক া বনমবম অত্যাচার   বকেু খণ্ডবচত্র। এিা  চলুন হাবেস লথরক 
লেবখ লর্ ত্ারে  সমরয় সাধা ন না ীরে  বক ধ রণ  অত্যাচা  ক া হত্। ত্ারে  লর্ৌন চাবহো লমটারত্ বিরয় ত্া া না ীরক 
বকভারি ত্ারে  লভািয পরণ পব ণত্ কর বেল।  
. 
 াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সহধবমবণী আরয়শ্া ( া) িরলরেনঃ জাবহলী রু্রি চা  প্রকার   বিরয় প্রচবলত্ বেল।  
. 
এক প্রকা  হরচ্ছ, িত্বমান লর্ িযিস্থা চলরে অথবাৎ লকান িযবি লকান মবহলা  অবভভািরক  বনকট ত্া  অধীনস্থ মবহলা অথিা 
ত্া  কনযা  জনয বিিারহ  প্রিাি বেরি এিং ত্া  লমাহ  বনধবা রণ  প  বিিাহ ক রি। 
.  
বেত্ীয়ত্ হরচ্ছ, লকান িযবি ত্া  স্ত্রীরক মাবসক েতু্ লথরক মুি হওয়ায় প  এই কথা িলত্ লর্, তু্বম অমুক িযবি  কারে র্াও 
এিং ত্া  সারথ লর্ৌনবমলন ক । এ প  স্বামী ত্া  বনজ স্ত্রী লথরক পৃথক থাকত্ এিং কখরনা এক বিোনায় ঘুমাত্ না, র্ত্েণ 
না লস অনয িযবি  ো া িভবিত্ী হত্, র্া  সারথ লর্ৌনবমলন ক ত্। এটা বেল ত্া  স্বামী  অভযাস। এরত্ উরেশ্য বেল র্ারত্ 
কর  লস একটু উন্নত্ জারত্  সিান লাভ ক রত্ পার । এ ধ রণ  বিিাহরক ‘বনকাহুল ইসবত্িো’ িলা হত্। 
.  
তৃ্ত্ীয় প্রথা বেল লর্, েশ্ জরন  কম কবত্পয় িযবি একবত্রত্ হরয় পালািরম একই মবহলা  সারথ লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হত্। র্বে 
মবহলা এ  েরল িভবিত্ী হত্ এিং লকান সিান ভূবমষ্ঠ হওয়ায় প  বকেুবেন অবত্িাবহত্ হত্, লসই মবহলা এই সকল িযবিরক 
লিরক পাঠাত্ এিং লকউই আসরত্ অস্বীকৃবত্ জানারত্ পা ত্ না। র্খন সকরলই লসই মবহলা  সামরন একবত্রত্ হত্, ত্খন লস 
ত্ারে  িলত্ লত্াম া সকরলই জান- লত্াম া বক কর ে! এখন আবম সিান প্রসি কর বে, সুত্ াং লহ অমুক! এটা লত্ামা ই 
সিান! ঐ মবহলা র্ারক খুশ্ী ত্া  নাম ধর  িাকত্, ত্খন এ িযবি উি বশ্শুবটরক গ্রহণ ক রত্ িাধয থাকত্ এিং ঐ মবহলা ত্া  
স্ত্রীরূরপ িণয হত্। 
.  
চতু্থব প্রকার   বিিাহ হরচ্ছ, িহু পুরুষ একই মবহলা  সারথ লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হত্ এিং ঐ মবহলা ত্া  কারে র্ত্ পুরুষ আসত্ 
কাউরক শ্র্যাশ্ায়ী ক রত্ অস্বীকা  ক ত্ না। এ া বেল পবত্ত্া, র্া  বচহ্ন বহরসরি বনজ ঘর   সামরন পত্াকা উবড়রয়  াখত্। 
লর্ লকউ ইচ্ছা ক রল এরে  সারথ লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হরত্ পা ত্। র্বে এই সকল মবহলারে  মধয লথরক লকউ িভবিত্ী হত্ এিং 
লকান সিান প্রসি ক ত্ ত্াহরল লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হওয়া সকল কাোহ পুরুষ এিং একজন কাোহ ( এমন একজন বিরশ্ষজ্ঞ, 
র্া া সিারন  মুখ অথিা শ্ ীর   লকান অঙ্গ লেরখ িলরত্ পা ত্- অমুরক  ঐ সজাত্ সিান)- লক লিরক আনা হত্ লস 
সিানবট  লর্ ললাকবট  এ সেৃশ্য লেখরত্ লপত্ ত্ারক িলত্ঃ এবট লত্ামা  সিান। ত্খন ঐ ললাকবট ঐ সিানরক বনরজ  বহসারি 
গ্রহণ ক রত্ িাধয হত্ এিং ললারক ঐ সিানরক ত্া  সিান বহসারি আখযা বেত্ এিং লস এই সিানরক অস্বীকা  ক রত্ পা ত্ 
না। র্খন  াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) লক সত্য েীনসহ পাঠারনা হল ত্খন বত্বন জারহলী রু্রি  সমি বিিাহ প্রথারক িাবত্ল কর  বেরলন 
এিং িত্বমারন প্রচবলত্ শ্ােী িযিস্থারক স্বীকৃবত্ বেরলন”। 
{িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ বকত্ািুন বনকাহ, ৮/৪৭৫১ ; (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, আিা িাও, 
লশ্র িাংলা নি , ঢাকা,একােশ্ সংস্ক ণ, জুন-২০১৩)}। 
. 
এই হল জারহলী সমারজ  বকেুটা িািি বচত্র। ত্ৎকালীন আ ি অবভজাত্ িংরশ্  না ীরে রকই লকিল মাত্র সম্মান ক া হত্, 
ত্ারে  কথা সমারজ িৃহীত্ হত্, ত্ারে রক  োয় রু্দ্ধ হত্, এ কথা অিশ্যই স্বীকার্ব। বকন্তু অপ বেরক সমারজ  সাধা ণ ির   
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না ীরে  বেলনা লকান মর্বাো, বেরলা না সমাজ স্বীকৃত্ লকান অবধকা , ত্ারে রক বিবচ্ছন্ন  াখা হত্ সামাবজক সকল ধ রণ  
কমবকাণ্ড হরত্। ত্ারে  সারথ লর্না িযাবভচা  ক া জারহলী সমারজ  সংসৃ্কবত্রত্ পব ণত্ হরয়বেল। বনম্ন িংশ্ীয় না ী া লকিল 
মাত্র পুরুরষ  মরনা িরন  সামগ্রী বহরসরি বিরিবচত্ হত্, ত্ারে  লক পবত্ত্া িানারনা হত্। অপ বেরক না ী োসীরে  অিস্থা 
আ ও লশ্াচনীয় বেল। ত্ারে  বেলনা লকান সমাজ স্বীকৃত্ অবধকা , ত্ারে  বেল না লকান মর্বাো, ত্ারে  বেল না লকান ধ রণ  
প্রবত্িাে ক া  অবধকা । ত্ারে  সারথ ত্ারে  মাবলক া অনারয়রসই অবিধ লর্ৌনাচার  বলপ্ত হরত্ পা ত্। সমারজ  লকউ বকেুই 
িলরত্া না। 
.  
িযাবভচা  এত্টাই বিিৃত্ বেল লর্, সমারজ  লকান ির   ললারক াই এ লথরক মুি বেল না। অিশ্য বকেু সংখযক না ী পুরুষ 
(র্ারে  সংখযা নিণয) ত্া া বনরজরে  লশ্রষ্ঠরত্ব  অহবমকা  কা রণ িযাবভচা  লথরক বি ত্ থাকরত্া। জারহলী রু্রি একাবধক স্ত্রী 
 াখা লোরষ  বকেু বেল না। েুই সরহাে  লিানরক ত্া া একই সারথ বিরয় ক ত্। বপত্া  ত্ালাক প্রাপ্তা স্ত্রী অথিা বপত্া  মৃতু্য  
প  সিান ত্া  সৎ মারয়  সারথ বিিাহ িন্ধরন আিদ্ধ হরত্া। ত্ালারক  উপ  বেল শুধুমাত্র পুরুরষ  একেত্র অবধকা । ত্ারে  
স্ত্রী গ্রহণ ক া  লর্মন লকান সীমা বেল না ( লকউ লকউ েরশ্  অবধক বিরয় ক ত্), বঠক লত্মবন ত্ারে  ত্ালারক ও লকান 
বনবেবষ্ট সীমা বেল না। র্খন খুবশ্ র্ারক বিরয় ক ত্, র্খন খুবশ্ র্ারক ত্ালাক বেত্ এরত্ লকান না ী লকান ধ রণ  আপবি তু্লরত্ 
পা রত্া না। ত্া া লকান ধ রণ  বিচা  চাইরত্ পা রত্া না ত্ারে  স্বামীরে  বিরুরদ্ধ।  
. 
{মুিা কপু ী, শ্বেউ   হমান, আ   াহীকুল মাখতু্ম, পৃষ্ঠাঃ ৬০-৬৪; আল লকা আন একারিমী, লন্ডন, ২১ ত্ম প্রকাশ্, 
নরভম্ব , ২০১৩)}। 
. 
আ রি  ত্ৎকালীন ইবত্হাস পাঠ ক রল আমারে  সামরন অত্যি সুস্পষ্ট রূরপই প্রবত্য়মান হয় লর্, ত্ৎকালীন উচ্চ িংশ্ীয় 
না ী া োড়া, সমারজ  অনযানয ির   না ীরে  অিস্থা এরকিার ই লশ্াচনীয় বেল। ত্ারে  বেল না লকান সমাজ স্বীকৃত্ 
অবধকা । বেল না লকান সামাবজক মর্বাো। ত্া া পুরুরষ  লর্ৌন সামগ্রী বহরসরিই সমারজ বিরিবচত্ হত্। সরিবাপব  না ী া লস 
সমারজ মানুষ নয় ি ং পুরুরষ  অবধকৃত্ সম্পবি এিং িৃহপাবলত্ োিল লভড়া  নযায় বিরিবচত্ হত্। 
. 
বকন্তু ইসলাম আিমরন  পরড় ত্ারে  এই ধ রণ  সকল অজ্ঞত্া ও কুসংস্কা  লক িাবত্ল িরল লঘাষণা কর । না ীরে রক মানুষ 
বহরসরি পুরুরষ  সমান লঘাষণা কর । না ীরে  লক বেব রয় লেয় ত্ারে  প্রাপয সম্মান, কনযা বশ্শু হত্যারক পারপ  কাজ িরল 
লঘাষণা কর । ৪বট  লিশ্ী স্ত্রী  াখারক হা াম কর  লেয়। সমারজ  না ী োসীরে  সারথ অবিধ লর্ৌন সম্পকব স্থাপন লক হা াম 
কর  লেয়। না ীরে  লক সম্পবিরত্ ত্া  প্রাপয অবধকা  প্রোন কর । লমাটকথা একজন না ীরক স্ত্রী বহরসরি, মা বহরসরি, লিান 
বহরসরি ত্া  প্রাপয নযার্য অবধকা রক সমারজ প্রবত্ষ্ঠা কর । প্ররত্যক পুরুষরক ত্া  অধীনি না ীরে   েনারিেন ক া, ত্ারে  
মাল ইিরজ  বহোর্ত্ ক া, ত্ারে  সারথ লসৌহােবপূণব আচ ণ ক া ইত্যাবেরক িাধযত্ামূলক কর  লেয় ইসলাম। (ইনশ্াআল্লাহ 
বিিাব ত্ আরলাচনা সামরন আসরি)। 
.  
এ োবি লকিল আমারে  নয়। অমুসবলমরে  নত্ব  এনসাইরক্লাবপবিয়া “উইবকবপবিয়ারত্” িলা হরয়রে,  
“In 586 CE women were acknowledged to be human”  
“৫৮৬ খৃষ্টারব্দ না ীরে রক মানুষ িরল বিরিচনা ক া হয়” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia  
. 
ত্াই ি. আজােসহ নাবিকরে রক আম া িলরত্ চাই, আপনারে  কারে প্রাক ইসলাবমক আ রি  লকান ইবত্হাস িই থাকরল ত্া 
অধযয়ন করুন ত্া প  বিচা  বিরেষণ কর  লেখুন লর্ লকান সমাজ না ীরে রক র্থারর্ািয মর্বাো প্রোন কর রে। আ  র্বে সি 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWomen_in_pre-Islamic_Arabia&h=ATPuOHiS-yxfEj17SFX0CYyW-St7aw1UZYsoBMw3X54gdvfxkjZ8ZZXSqSBW6tpek7AnVDerUDVUj9RlcHA2VhbpYuFmBqttAgYZFtawRrcepWANxURDShrdUB3jAwKM7XyWhpstZiSxXja8XzXy65DLDnhBBLHu4PUtUbEGvGnVM3dkXaDI0fBVX6rbDN9-MSygWvN3oOfZXrzhI4j07YQGHNSZdUgfv8tN40MmKFWbenmqHlCA2MWk18LQbZck-uJrY3rfP3urgIoyaN4hYfe9tQb4zX8ybOGpgZJN9A
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বকেু লজরন শুরনও প্রাক ইসলাবমক আ রি  পরে কলম ধর ন লত্া আমারে  আ  এ কথা িুেরত্ িাবক থারক না লর্, আপনা া 
না ীরে রক কত্টা নীরচ নাবমরয় বেরত্ চান। আপনারে  উরেশ্য না ী স্বাধীনত্া নয় ি ং স্বাধীনত্া নামক োকা িুবল  আড়ারল 
না ীরে রক লর্ৌন োসী িাবনরয় উপরভাি ক া, লর্মবন প্রাক ইসলাবমক রু্রি  আ ি পুরুষ া ক ত্।  
িস্তুত্ একমাত্র মহান আল্লাহই সিবজ্ঞানী।  
. 

#হুমায়ুন_আজাে – ২ 
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১১১ 

বকিলা বনরয় র্ত্ বিভ্রাবি  
-নাবেস শ্াহব য়া  
 

নাবিক া বকিলা বনরয় প্রশ্ন ক া  সময় wikiislam লথরক ধা  ক া একটা েবি ধব রয় লেয়। এ প  ত্া া োবি কর  এ  অথব 
কু আরন নাবক পৃবথিীরক সমত্ল বহরসরি বিরিচনা কর রে। মুসবলম া এই প্ররশ্ন  োাঁরে পরড় বিভ্রাি হয়। লনরটও এ প্রসরঙ্গ 
লত্মন লকান ললখা পাওয়া র্ায় না। আজরক ত্ারে  এই েবি  লকসগুরলা পরয়ন্ট িাই পরয়ন্ট আরলাচনা ক রিা ইনশ্াল্লাহ্। ত্রি 
ত্া  আরি বকিলা বনরয় বকেু কথা িলা জরুব  মরন ক বে।  
. 
◑ লকন কা’িা’  বেরক মুখ কর  সালাত্ পড়রত্ হরি?  
. 
র্বে মুসবলমরে রক লকারনা এক বিরশ্ষ বেক বঠক কর  না লেওয়া হয়, ত্াহরল লকানবেরক মুখ কর  জামারত্ োাঁড়ারি, ত্া বনরয় 
মুসবলমরে  মরধয েিড়া ললরি র্ারি। লকউ িলরি সৃ্মবত্ লসৌরধ  বেরক, লকউ িলরি শ্হীে বমনার   বেরক।  
লর্খারন জামারত্ োাঁড়ারনা  সময় লাইরন  আরি না পর  পা বেরয় োাঁড়ারিা, এই বনরয়ই অরনক সময় ত্কব শুরু হরয় র্ায়, 
লসখারন র্বে বকিলা বঠক কর  না লেওয়া হরত্া, ত্াহরল লকানবেরক মুখ কর  মসবজে িানারনা হরি, ত্া প  লসই মসবজরে 
লকানবেরক মুখ কর  জামাত্ হরি, লসটা বনরয় েলােবল, হাত্াহাবত্ ললরি লর্ত্।  
অরনক িে  কষ্ট কর  নত্ব  ক া ঐকয লভরঙ্গ লর্রত্ একবেরন  েিড়াই র্রথষ্ট। একা রণই মুসবলমরে রক বকেু িযাপা , র্া 
ত্ারে  মরধয ঐকয ধর   াখা  জনয জরুব , লসগুরলা আল্লাহ বনরজ বনধবা ণ কর  বেরয়রেন, লর্ন এগুরলা বনরয় ত্কব ক া  
লকারনা সুরর্ািই না থারক। [১] আ  এজনযই আমারে  কা’িামুখী হরয় সালাত্ আোয় ক রত্ হয়। এটা শুধু আমারে  
ইিাোরত্  জনয বেক বনরেবশ্ক, আ  বকেু নয়।  
. 
◑ মুসবলম া বক কা’িা  সামরন মাথা নত্ কর ? 
. 
মুসবলম া কা’িা  সামরন নয়, ি ং কা’িা  বেরক মুখ কর  সালারত্  অংশ্ বহরসরি আল্লাহ  প্রবত্ মাথা নত্ কর । কা’িা  
কাোকাবে লিরল কা’িা সামরন চরল আসরিই। কা’িা  কারে বিরয় মানুষ বনিয়ই অনয বকেু  বেরক মুখ কর  সালাত্ পড়রি না? 
এখন প্রশ্ন আরস, ত্াহরল মুসবলম া হাি ক রত্ কা’িা  কারে র্ায় লকন? ত্াও আিা  কা’িারক বঘর ই ঘু পাক খায়। এটারক 
বক বহনু্দরে  মরত্া এক বিরশ্ষ মূবত্বরক বঘর  ঘু পাক খাওয়া  মরত্া হরলা না?  
প্রায় প্রবত্বট ধরমবই বিরশ্ষ একবট জায়িা আরে লর্খারন সা া পৃবথিী লথরক ধমবপ্রাণ অনুসা ী া এরস একসারথ হন। এটা ত্ারে  
একত্া  প্রকাশ্। এ কম একবট বিরশ্ষ জায়িায় একসারথ হওয়াটা এটাই লেবখরয় লেয় লর্, লসই ধরমব  অনুসা ী া লকারনা লেশ্, 
জাত্ীয়ত্ািাে, িারয়   ঙ, সমারজ স্ট্যাটাস, সম্পবি লকারনা বকেু  পর ায়া কর ন না। ত্ারে  ধমব এসরি  ঊরধ্বব। ত্া া 
বনরজরে  মরধয সি লভোরভে ভুরল বিরয়, একই জায়িায় একসারথ হরয়, একই কাপরড়, একইভারি প্রাথবনা কর ন। হাি 
মুসবলম জাবত্  এই অসাধা ণ ঐকয এিং সমত্া  বনেশ্বন।  
. 
কা’িা  পারশ্ ঘু পাক খাওয়ায়টা নিজ্ঞাবনকভারিই একবট চমৎকা  পদ্ধবত্। হাজা  হাজা  মানুষ র্বে লসাজা কা’িা  বেরক লহাঁরট 
লর্ত্ এিং ত্া প  লসাজা লহাঁরট লে ত্ আসরত্া, ত্াহরল বি াট বিশৃ্ঙ্খলা, ধাোধাবে ললরি লর্ত্। কার া আ  পুর া কা’িা 
একিা ও ঘুর  লেখা হরত্া না। এ  লথরক িাবেক পব চালনা ক া  জনয ভারলা পদ্ধবত্ হরচ্ছ লকারনা বকেুরক বঘর  িাবেক 
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ঘু রত্ থাকা, িাইর   লথরক ঘু রত্ ঘু রত্ লঢাকা এিং ঘু রত্ ঘু রত্ই লিব রয় র্াওয়া।  
. 
এই পদ্ধবত্বট এত্ই কার্বক  লর্, ইংলযারন্ড  ািা  লমাড়গুরলারত্ লর্ন িাবেক জযাম না হয়, লসজনয  াউন্ডএিাউট 
(Roundabout) িরল একটা িযিস্থা আরে। [২]  ািা  লমারড় লিালাকা  একটা স্থাপনা থারক। চা পাশ্ লথরক িাবড় এরস লসই 
লিালাকা  স্থাপনা  চাব বেরক ঘু রত্ থারক। ত্া া ঘু রত্ ঘু রত্ই লঢারক, ত্া প  ঘু রত্ ঘু রত্ই লিব রয় র্ায়। এভারি িাবড় 
বনরয় লর্ লকারনা  ািা লথরক প্ররিশ্ কর , লর্রকারনা  ািা বেরয় লিব রয় র্াওয়া র্ায়।  ািা  লমারড় লকারনা িাবেক লাইট 
ে কা  হয় না। িাবড়গুরলারক অর্থা োাঁবড়রয় থাকরত্ হয় না। িাবেক লাইট িযিহা  না কর   ািা  লমারড় এই অবভনি 
পদ্ধবত্  কা রণ  ািায় িাবেক জযাম েূ  ক া র্ায়, সংঘষব এড়ারনা র্ায়,  ািা  লমারড় এরস িাবড়গুরলারক অরনক কম সময় 
অরপো ক রত্ হয়, র্খন চালক া  ািা  বনয়ম লমরন ভদ্ররলারক  মরত্া িাবড় চালান। কা’িা  চা পারশ্ লঘা া  অবিকল এই 
একই পদ্ধবত্ আজরক ইংলযারন্ড হাজা  হাজা   ািা  লমারড় িযিহা  হরচ্ছ।  
হারি  আর কবট  াজবনবত্ক গুরুত্ব  রয়রে। সম্প্রবত্ িে গুরলারত্ ২০-৩০ লে হাবজ হাি ক রত্ র্ারচ্ছন। এটা লেবখরয় লেয় 
লর্, মুসবলম া লকারনা লোটখারটা, েুিবল জাবত্ নয়। লে লে ধনী মুসবলম পৃবথিীরত্ আরে, র্ারে  হাি ক া  খ চ িহন ক া  
সামথবয আরে। ২০-৩০ লে মানুষ একসারথ হওয়া বি াট ঐরকয  বনেশ্বন। হাবি া র্খন সা া পৃবথিী লথরক হারি র্ান, বিবভন্ন 
লেরশ্  বিমান-িন্দ , লনৌিন্দ , এয়া লাইন, বন াপিা কমবীরে  মরধয স ি ম পরড় র্ায়। লে অমুসবলম মুসবলমরে  এই বি াট 
উৎসি সম্পরকব সরচত্ন হরয় র্ায়। এই বি াট ঘটনাটা অমুসবলম  াজনীবত্বিে া খুি ভারলা কর  লেয কর ।  
. 
‘মুসবলম া কা’িা  পূজা কর ’ —অমুসবলমরে  কা’িা সম্পরকব এই ভুল ধা ণা  একবট িড় কা ণ বকেু মুসবলরম  কা’িা  কারে 
বিরয় ক া কাজকমব। হারি  সম্প্রচার  লেখা র্ায়, বকেু মুসবলম মব য়া হরয় কা’িা ধ রে, কা’িা  সারথ ঘষাঘবষ ক রে, কা’িা  
পাথর  চুমু খাওয়া  জনয হাত্াহাবত্ ক রে। এগুরলা লেরখ লর্ কার া মরন হরত্ পার  লর্, কা’িা হরচ্ছ এক মহান পূজা  িস্তু 
এিং মুসবলম া আসরল কা’িা  পূজা কর । 
. 
মুসবলম া লকারনাভারিই কা’িা  পূজা কর  না।  াসূল (সা) পাথর  চুমু লখরয়বেরলন বিধায় আম া মুসবলম া ত্ারত্ চুমু খাই। 
হজ ত্ উমা  ( া)-এ  একটা কথা এই লেরত্র িলা র্ায়- “সরন্দহ লনই তু্বম শুধুই একটা পাথ , লত্ামা  কার া উপকা  িা 
অপকা  লকানটাই ক া  সামথবয লনই। আবম র্বে আল্লাহ  নিীরক লত্ামারক চুম্বন বেরত্ না লেখত্াম ত্াহরল আবমও চুম্বন 
ক ত্াম না।”(সহীহ িুখা ী, িুক ২, ভবলউম ২৬:৬৬৭)। এ লথরকই িুো র্ায় আম া কা’িা ঘ  িা হাজর  আসওয়ারে  (পাথ ) 
পূজা কব  না। ত্াোড়া মো বিজরয়  প  বিলাল ( া) কা’িা  উপর  উরঠ আর্ান বেরয়বেরলন।  াসূল (সা) বকন্তু ত্ারক এজনয 
লকান বত্ ষ্কা  কর নবন। কা’িা মুসবলমরে  উপাসনা  িস্তু হরয় থাকরল  াসূল (সা) কখরনাই কািা  উপর  উরঠ আর্ান লেয়া  
অনুমবত্ বেরত্ন না। [৩] আ  হারি  সময় লর্ বভড় থারক ত্ারত্ এই কা’িা  পাথর  চুমু লখরত্ লর্রয় বকেুটা হাত্াহাবত্  মত্ 
পব বস্থবত্ হওয়া স্বাভাবিক। বকন্তু এ  মারন এই না লর্ মুসবলম া কা’িা  পূজা ক রে।  
.  
◑ কু আন বক পৃবথিীরক সমত্ল িলরে?  
. 
কু আরন  লকাথাও পৃবথিী  আকা রক সমত্ল িলা হয়বন। লকউ অকাটয রু্বি-প্রমারণ  সাহারর্য কু আরন  পৃবথিীরক সমত্ল 
িানারত্ পা রিন না। কু আরন পৃবথিী  আকা রক লর্ সমত্ল িলা হয় বন, ি ং লিালাকার   (রফব কযাল) বেরক ইবঙ্গত্ ক া 
হরয়রে- লস িযাপার  সামানয আরলাচনা ক বে।  
. 
※ ১ম প্রমাণ: সূ া ইন বশ্ক্বারক্ব  ৩ নম্ব  আয়াত্ লেখুন- “আ  র্খন পৃবথিীরক সমত্ল ক া হরি।” (৮৪:৩)  
‘র্খন সমত্ল ক া হরি...’ অথবাৎ এখনই সমত্ল না। র্বে আল্লাহ্ পৃবথিীরক সমত্লই িলরত্ন, ত্াহরল আিা  সমত্ল ক া  
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কথা িলরিন লকন? এই আয়াত্ লথরকই স্পষ্ট িুো র্ায়, কু আরন পৃবথিীরক সমত্ল িলা হয় বন। র্বে এখারন মসৃণ সমত্রল  
কথা িলা হত্ ত্া হরল আল্লাহ্ পর   আয়ারত্ এবট উরল্লখ ক রত্ন না- “আ  ত্া  লভত্র  র্া-বকেু  রয়রে ত্া বনরেপ ক রি 
এিং শূ্নযিভব হরি।” (৮৪:৪) এখারন মসৃণ সমত্ল নয়- এরকিার  অব বজন সমত্ল। র্বে মসৃণ সমত্রল  কথা িলরত্ন, 
ত্াহরল পৃবথিী  উপব ভারি  কথা িলরত্ন। বকন্তু পুর া সূ ারত্ আল্লাহ্ লকাথাও উপব -অংশ্ িা উপব ভারি  কথা উরল্লখ কর ন 
বন।  
. 
※ ২য় প্রমাণ: “বত্বন  াবত্র ো া বেনরক আচ্ছাবেত্ কর ন এিং  াবত্ররক আচ্ছাবেত্ কর ন বেন ো া।” (সূ া আর্-রু্মা  ৩৯:৫)  
উপর   আয়াত্বটরত্ লর্ আ বি শ্ব্দবট িযিহা  ক া হরয়রে লসবট হরলা “ ُر  ,। র্া  অথব লকান বজবনসরক পযাাঁচারনা িা জড়ারনা”يَُكِو 
লর্মনটা মাথা  পািবড়  লেরত্র িুোরনা হয়। অবি ত্ পযাাঁচারনা  পদ্ধবত্- র্ারত্ এক অংশ্ আর ক অংরশ্  লভত্  ঢুরক র্ারচ্ছ। 
আম া ভারলাভারিই জাবন, পািবড় বকভারি লিালাকা ভারি পযাাঁচারনা হয়। এই আয়ারত্ িলা হরচ্ছ,  াত্ ধীর  ধীর  িমশ্ বেরন 
রূপািব ত্ হয়, অনুরূপভারি বেনও ধীর  ধীর   ারত্ রূপািব ত্ হয়। এ ঘটনা লকিল পৃবথিী লিালাকা  হরলই ঘটরত্ পার । 
পৃবথিী র্বে চযাপ্টা িা সমত্লভূবম হত্, ত্াহরল  াবত্র লথরক বেরন এিং বেন লথরক  াবত্ররত্ একটা আকবস্মক পব িত্বন ঘরট 
লর্ত্।  
. 
এোড়া লেখুন আ ও েুইটা আয়াত্- 
“আল্লাহ বেন ও  াবত্র  পব িত্বন ঘটান। এরত্ ‘অিবেৃবষ্ট-সম্পন্নিরণ ’ জরনয বচিা  উপক ণ  রয়রে।” (সূ া নূ  ২৪:৪৪) 
“বনিয়ই মহাকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিী  সৃবষ্টরত্ এিং ‘ াত্ ও বেরন  আিত্বরন বিরশ্ষ বনেশ্বন  রয়রে’ জ্ঞানিান ললাকরে  জনয।” 
(সূ া আবল ইম ান ৩:১৯০)  
. 
আল্লাহ্ লকন িলরলন অিেৃববষ্ট  কথা? লকন িলরলন না িাবহযক েৃবষ্ট  কথা? আম া িাবহযকভারি লেবখ, সূর্ব উবেত্ হয় িা অি 
র্ায়। আসরলই বক ত্াই? ‘ াত্ ও বেরন  আিত্বরন বিরশ্ষ বনেশ্বন  রয়রে’- বক এমন ‘বিরশ্ষ’ বজবনস  রয়রে র্ারত্ আমারে  
অিেৃববষ্ট বেরত্ হরি? অিেৃববষ্ট বেরয় লেখা  আ  পািবড়  মত্ পযাাঁচারনা  কথা িরল এখারন ইবঙ্গরত্ পৃবথিী  লফব কযাল লশ্প 
এিং ঘূণবায়মানত্া  কথা িলা হরয়রে।  
. 
※৩য় প্রমাণ: “বত্বন েুই পূরিব  প্রভু, আ  েুই পবিরম ও প্রভু।” (সূ া  াহমান ৫৫:১৭)  
কু আরন র্বে পৃবথিীরক সমত্লই িলা হত্- ত্াহরল েুইিা  পূিব আ  েুইিা  পবিরম  কথা িলা হল লকন? পৃবথিী র্বে সমত্ল 
হত্ ত্াহরল সমগ্র পৃবথিীরত্ সূরর্ব  উেয় ও অি একিা  কর  হত্। বকন্তু পৃবথিী লিালাকা  হওয়ায় এমনটা হয় না। কা ণ 
আপবন র্খন লেখরেন সূর্ব উঠরে, ত্খন আসরল অনয জায়িায় সূর্ব িুিরে। আ  র্খন লেখরেন সূর্ব িুিরে, ত্খন আসরল অনয 
অিস্থারন সূর্ব উঠরে (প্রকৃত্পরে সূর্ব অি িা উেয় লকারনাটাই হয় না। িুোরনা  সুবিধারথব এভারি িললাম)। লমাট েুইটা পূিব, 
েুইটা পবিম। বিষয়টা আসরল আ ও অরনক িভী  এিং আরলাচনা  বিষয়। জায়িা  অভারি এই মুহূরত্ব লসবেরক আ  র্াবচ্ছ 
না।  
. 
※ ৪থব প্রমাণ: পৃবথিী  আকা  লর্ লিালাকা - এ িযাপার  ইসলাবমক স্কলা রে  অসংখয েত্ওয়া  রয়রে। এ প্রসরঙ্গ ইমাম 
ইিরন ত্াইবয়মযা  েত্ওয়া  রয়রে। [৪] িত্ শ্ত্াব্দী  অনযত্ম লশ্রষ্ঠ ইসলাবমক স্কলা  শ্াইখ আবু্দল আবজজ ইিন িারর্ ও এই 
িযাপার  েত্ওয়া  রয়রে [৫] এোড়াও আপবন লেখরত্ পার ন IslamQA-  েত্ওয়া। [৬] আ ও লেখরত্ পার ন IslamWeb-
এ  েত্ওয়া। [৭]  
‘পৃবথিী সমত্ল' - এই ভুল ধা ণা লকানকারলই মুসবলমরে  মধয বেল না। ত্রি ইউর াপীয় বিষ্টানরে  মরধয বেল 
(িাইরিলবিশ্বাসী লমৌলিােী বিষ্টানরে  মরধয আজও আরে)। লসই প্রাচীনকারল ইসলারম  স্বণবরু্রি ইউর ারপ লকউ র্বে িলত্ 
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"পৃবথিী লিাল", ত্ারক িাইরিল অবিশ্বারস  োরয় আগুরন পুবড়রয় মা া হত্। মুসবলম াই সিবপ্রথম spherical trigonometry-
  বিকাশ্ সাধন কর । [৮] এিার া শ্ত্রক মুসবলম িবণত্বিে আল বিরুনী spherical trigonometry িযিহা  কর  
লর্রকারনা জায়িা লথরক কা’িা ঘর   বেক বনণবরয়  পদ্ধবত্ লি  কর ন। [৯] এোড়াও ভূপৃরষ্ঠ  লর্ লকান পরয়ন্ট লথরক বকিলা  
বেক বনণবরয়  জনয মুসা আল লখায়াব জমী, আল িািানী, ইিরন ইউনুস, ইিরন আল হাইসাম, নাবসরুবেন আল তু্সীসহ প্রমুখ 
মুসবলম বিজ্ঞানীরে  অিোন বেল। [১০] এরে  লকউই বকন্তু িত্বমান সমরয়  না। এখনও বক আপনা  মরন হয় মুসবলম া 
পৃবথিীরক সমত্ল ভািত্?  
. 
◑ বকিলা বনরয় র্ািত্ীয় বিভ্রাবি  অিসান:  
. 
বকিলা আসরল লকান বেরক হরি- এটা লি  ক া  লিশ্ বকেু পদ্ধবত্ আরে। আবম লসবেরক র্ারিা না। শুধু main concept-টা 
লজরন  াখুন- লর্ বেক বেরয় কা’িা সিরচরয় কারে লসটাই আপনা  বকিলা। পৃবথিী লিালাকা  বিধায় (পুর াপুব  লিাল না), লকান 
একটা বনবেবষ্ট পরয়ন্ট লথরক বিবভন্ন উপারয় আপবন কা’িায় লর্রত্ পা রিন। বকন্তু এরে  মরধয সিববনম্ন েূ ত্ব লর্ বেরক লসটাই 
হরি আপনা  কাবঙ্খত্ বকিলা। করয়কটা complicated উোহ ণ লেখা র্াক।  
☞ [১ম করমরন্ট লেখুন বচত্রঃ ১]  
. 
কািারক লকন্দ্র কর  পৃবথিী  মানবচত্র এবট আ  লিালাকা  হিা  কা রণ উি  আরমব কা  অিস্থান কািা  সারপরে িািরি 
বকভারি লসটা লেখুন। এখন বকন্তু বকিলা আ  েবেণ-পূিব বেরক লনই। বকিলা এখন উি  িা উি -পূিব বেরক হরয় লিরে। মরন 
হয় লর্ বকিলা েবেণ-পূিব বেরক বকন্তু িািরি লসটা উলরট র্ায়, হরয় র্ায় উি  পূিব বেরক। লভৌিবলক বেকগুরলা লেবখরয় লেয়া 
হরয়রে এখারন ত্াই সমসযা হিা  কথা না। আলাস্কা লথরক কািা ি াি  স লর খা টানুন লসটা আপনারক লভৌিবলক উি  
লেখারি ত্া  মারন আলাস্কা  বকিলা উি  বেরক। আিা  কানািা আ  আরমব কা  উি  বেরক উি -পূিব ি াি  হয়। এই 
মযাপ বেরয়ও আসরল ১০০% পব স্কা  ধা না পাওয়া সম্ভি না কা ন এটা বত্ন মাত্রা  িযাপা  আ  ২ মাত্রায় ত্ারক লেখারনা 
পুর াপুব  সম্ভি না।  
. 
ত্া প ও প্রশ্ন লথরক র্ায়। পৃবথিী র্বে লিালাকা  হয় ত্াহরল লত্া পূিব বেক বেরয়ও লর্খারন র্াওয়া র্ারি, পবিম বেক বেরয়ও 
লসখারন র্াওয়া র্ারি। লর্মন USA লথরক পবিম বেরক এবশ্য়া হরয় ইউর াপ র্াওয়া র্ারি আিা  পূিব বেরক স াসব  ইউর াপ 
হরয়ও র্াওয়া র্ারি। অথবাৎ এসি লেরত্র আবম পূিব িা পবিম লর্বেরকই মুখ বে াই না লকন বকিলা  বেরকই থাকরি। বকন্তু মুখ 
লে ারনা থাকরলই হরি না। USA লথরক ইউর াপ র্াত্রা  লেরত্র পূিব বেরকই র্াওয়া হয় কা ন লসবেরক লিরল কম েূ ত্ব লর্রত্ 
হরি। বকিলা  লেরত্রও একই িযাপা । ঐ লর্ একটু আরি িললাম লর্বেরক মুখ লে ারল কা’িা ও আপনা  িত্বমান েূ ত্ব থারক 
সিরচরয় কম লসবেরকই মুখ লে ারত্ হরি। 
. 
র্বে লমরুরত্ থাবক ত্াহরল লকান বেরক মুখ লে ারত্ হরি? উি  লমরুরত্ লিরল সি বেরকই েবেণ আিা  েবেণ লমরুরত্ লিরল 
সিবেরকই উি । এিা  আর কিা  মযাপবট লেখুন। লসখান লথরক বক লিাো র্ায় না লকান বেরক মুখ লে ারত্ হরি? উি  
লমরুবিনু্দরত্ র্খন থাকরিন ত্খন লকান বেরক  লখাাঁজ ক া লিাকাবম। আপনারক লেখরত্ হরি লকান বেক লথরক কা’িা সিরচরয় 
কারে, লসটাই আপনা  বকিলা। সি বেরক বেরয়ই আপবন লর্রত্ পা রিন কা’িায় বকন্তু বেরক  সারথ সিববনম্ন েূ রত্ব  িযাপা টাও 
িরলবে। লমরুরত্ সাধা ন কম্পাস কাজ ক রি না। লসখারন আপনারক িযিহা  ক রত্ হরি Gyro compass (চুম্বকবিহীন 
একধ রন  কম্পাস) [১১] এিং ত্া া  অিস্থান বহসাি কর  বকিলা বঠক ক রত্ হরি। একই বনয়ম েবেণ লমরু  লেরত্রও 
প্ররর্াজয হরি।  
. 
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আর কটা িযাপা । অরনরকই িাবড়, িাস িা লিরন নামাজ পরড়ন। ত্া া বক ক রিন?  ািা লত্া আাঁকািাাঁকা। এ লেরত্র নামাজ 
শুরু  সময়কা  বকিলা বঠক  াখরলই হরি। নামাজ ত্ অিস্থায় বকিলা পব িবত্বত্ হরয় লর্রত্ পার   ািা  কা রণ লসটা বনরয় 
বচিা ক া  ে কা  নাই। আ  আজকাল অরনক অযাবপ্লরকশ্ান/ সেটওয়যা  আরে র্া বেরয় সহরজই বকিলা  বেক লি  ক া 
র্ায়। ত্রি র্বে এরকিার ই সম্ভি না হয়, ত্াহরল সুবিধামত্ লর্ লকান বেরক বের  পড়রলই সালাত্ আোয় হরয় র্ারি। [১৪]  
এিা  আবস wikiislam-এ  বিখযাত্ লসই বিভ্রাবিক  েবি প্রসরঙ্গ। বনরচ  েবিটাই হল লসই বিভ্রাবিক  েবি-  
☞ [২য় করমরন্ট লেখুন বচত্রঃ ২] 
. 
❏ লকস ১: ত্ারে  োবি- লর্রহতু্ পৃবথিী লিালাকা  ত্াই এরকিার  কা’িা  কাোকাবে োড়া লর্ লকান পরয়ন্ট লথরক বকিলা  
বেরক মুখ ক া  অথব আকারশ্  বেরক মুখ ক া! নাবিক ভাইরে  কারে ত্াহরল একটা প্রশ্ন কব । আমারে  লেশ্ লথরক 
আরমব কা আসরল লকান বেরক? আপবন র্বে িরলন পবিম বেরক, ত্াহরল বকন্তু ভুল িলরেন। কা ণ আপবন সামরন  বেরক 
আঙু্গল তু্লরল লসটা লত্া হরি আকারশ্  বেরক, কা ণ পৃবথিী লত্া লিালাকা !! আশ্া কব  উি  লপরয় লিরেন। আম া লর্ লকান 
direction-ই বচিা কব  পৃবথিী  surface ি াি , আসমান ি াি  নয়।  
. 
❏ লকস ২: এখারন ত্া া োবি কর  কা’িা  একেম opposite-এ বকিলা হরি মাবট  লভত্  লথরক বনরচ। ত্ারে  এই োবি  
সারথ আর কটু লর্াি কব । শুধু একেম বিপ ীত্ পারশ্ না, আ ও অরনক জায়িা লথরকই বকিলা মাবট  বেক লথরক বনরচ। 
'প্রকৃত্পরে' কা’িামুখী হরত্ হরল িাংলারেরশ্  মানুষরে  আকারশ্  বেরক পা তু্রল মাবট  বেরক মুখ ক রত্ হরি। এটা একটা 
উদ্ভট ও অসম্ভি িযাপা । আল্লাহ্ কা ও সারধয  অবত্ব ি বকেু চাপান না এিং মানুষরক অদু্ভত্ভারি কষ্ট লেওয়াও আল্লাহ  মবজব 
না। ি ং আল্লাহ্ মানুরষ  অি  লেরখন এিং ত্া  সারধয  বভত্র  কাজ লেন। এ কা রণ কা’িামুখী হিা  জনয বনকটত্ম ন বখক 
বেরক (রর্মন- িাংলারেশ্ লথরক পবিরম) মুখ ক রত্ হয়। লিাধসম্পন্ন া এখারন আল্লাহ  অনুগ্রহ খুাঁরজ পায় এিং িিহৃেরয়  
ললারক া এখান লথরক আল্লাহ্ বকংিা  াসূল (সা)-এ  ভুল খুাঁরজ পায়।  
. 
❏ লকস ৩: এই েবিরত্ ত্ারে  োবি লর্রহতু্ পৃবথিী লিালাকা , লসরহতু্ কা’িা  বেরক মুখ লে া  অথব হল একবেক লথরক 
কা’িারক পিাৎরেশ্ লেখারনা! একই কথা বকন্তু আমারে  লেরত্রও প্ররর্াজয। লকউ র্বে আপনা  লপেন বেরক থারক, ত্া  অথব 
লস ঘুর  এরস আসরল আপনারক পিাৎরেশ্ লেখারচ্ছ! বক অদু্ভত্ রু্বি! এিা  ত্ারে  রু্বি খণ্ডন কব । কা’িা ঘর   সারথ র্বে 
আপনা  সামনাসামবন লকান লর্ািারর্াি না থারক িা সামরন লকান পেবা িা অি ায় থারক ত্াহরল আপবন কা’িা  বেরক বের  লর্ 
লকান বকেুই ক রত্ পা রিন। লেখুন IslamQA-  েত্ওয়া। [১২]  
. 
❏ লকস ৪: সিবরশ্ষ বচত্রটা হল কা’িা  antipode বনরয় (রকান বকেু  একেম opposite-লক antipode িরল)। এখারন নাবক 
সিবেক সমান, ত্াই কা’িামুখী হওয়া  জনয বনবেবষ্ট লকান বেক নাই। এইখারন এরস আম া লর্ িযাপা টা ভুরল র্াই ত্া হল The 
antipode also has an antipode. কা’িা ঘর   লভত্  লর্ লকান বেরক মুখ কর ই সালাত্ আোয় ক া র্ায়। আ  লসই 
কা’িা  antipode-এ লর্ লকান বেরক মুখ কর  নামার্ আোয় ক রত্ লোষ বক? োাঁড়ান, এখনও কথা লশ্ষ হয় বন। প্রকৃত্পরে 
কা’িা  antipode-এ লকান land area লনই। বনরচ  বচত্রটা লেখুন-  
☞ [৩য় করমরন্ট লেখুন বচত্রঃ ৩] 
. 
এটা অিবস্থত্ প্রশ্াি মহাসাির , পবলরনবশ্য়া এব য়া  লভত্ । লকউ র্বে লপ্লরন িা জাহারজও থারক, ত্াহরল লত্া লচারখ  
বনরমরষই পা  হরয় র্ারি। আ  এই পরয়ন্ট লেরড় লিরলই লত্া আিা  সিববনম্ন েূ রত্ব  সাধা ণ বনয়ম প্ররর্াজয হরি। ত্া পর ও 
র্বে লকউ লকানভারি exact এখারন অিস্থান ক রত্ পার , ত্াহরলও ত্া  জনয অসংখয direction থারক না, কা ণ পৃবথিী 
পুর াপুব  লিালাকা  না। আ  এজনয সিববনম্ন েূ ত্ব বহসাি ক রল ত্া  কারে েুইটা direction থারক, উি -পবিম এিং উি -
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পূিব। আ  এই antipode লথরক বনকটত্ম land area হল Tematagi. [১৩] আ  এই বনকটত্ম স্থলভাি লর্রহতু্ উি -
পবিম direction অনুস ণ কর , ত্াই সিরথরক ভাল হয় উি -পবিম বেরক বের  সালাত্ আোয় ক া। আ  র্বে লকানভারিই 
বকিলা বচবহ্নত্ ক া না র্ায় (রর্ লকান লেরত্রই প্ররর্াজয), ত্াহরলও লকান সমসযা নাই। ত্খন লর্ লকান বেরক বের  নামার্ 
পড়রলই হরি। এই িযাপার  IslamQA-  েত্ওয়া আরে। [১৪]  
. 
এিা  সিবরশ্ষ লর্ প্রশ্নবট আপনা া ক রত্ পার ন লসটা  উি ও বেরিা ইনশ্াল্লাহ্। ISS (International Space Station)-এ 
অিস্থানকা ী লকান মহাকাশ্চা ী র্বে নামাজ পড়রত্ চান ত্াহরল বত্বন বকভারি পড়রিন- এটাই লত্া? এই িযাপার  বসদ্ধারি  
জনয ২০০৬ সারল মালয়বশ্য়ান নযাশ্নাল লস্পস এরজবে একবট কনোর রে  আরয়াজন কর  বিজ্ঞানী ও ধমবীয় স্কলা রে  
বনরয়।[১৫] এই কনরের রে বসদ্ধাি হয় মহাকাশ্চা ী ত্া  েমত্া অনুর্ায়ী বকিলা বনধবা ণ ক রি। লসটা চা টা লস্ট্রপ প্রাধানয 
পারি। ১. কািা  বেরক মুখ কর  ২. কািা  প্ররজকশ্রন  বেরক মুখ কর  ৩. পৃবথিী  বেরক মুখ কর  ৪. সুবিধামত্ লর্ লকান 
বেরক মুখ কর । বকন্তু ত্িুও একটা সমসযা লথরক র্ায়, ধ া র্াক পৃবথিী  বেরক মুখ কর ই নামাজ শুরু ক ল। বকন্তু ঘূণবরন  
কা রন নামারজ  মরধযই মুখ অনয বেরক হরয় লর্রত্ পার , ত্খন? িাবড় িা লিরন চলা  সমরয়  মত্ এখারনও শুরুরত্ বকিলা 
বঠক কর  বনরলই হরি, পর  পব িত্বন হরলও লকান সমসযা লনই।  
. 
আশ্া কব  বকিলা বনরয় আপনারে  বিভ্রাবি েূ  হরয়রে। আল্লাহ্ আমারে  সবঠক পরথ থাকা  এিং িভী ভারি বচিা ক া  
ত্াওবেক োন করুক।  
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১১২ 
কু আরন আল্লাহ  নারম  লেরত্র বক আসরলই িযক ণিত্ ভুল আরে?  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

#নাবিক_প্রশ্ন: কু আন আল্লাহ  পাঠারনা িানী হরল ত্ারত্ সিবো থাকরি পুরুষিাচক শ্ব্দ(রর্মন Quran 2:38) বকন্তু 
কু ান জুরড়ই  রয়রে বত্বন/বর্বন/ত্া / 
আম া/আল্লাহ(বনরজ  নাম) ইত্যাবে সহস্র িযাক নিত্ ভুল(Quran 1:1-7, 2:7-10. 26-29,31, 33.... 3:2-9, 18-21, 
32-34, 40-41, 50-55, 62-63, 70, 73-74..... 4:1,5,11-15,17, 
19-26,29,32,34,36..... 5:7-8,11-12,47, 
51,54-56..... ইত্যাবে)! এ লথরক বক এটাই প্রবত্য়মান হয় না লর্ কু ান বন ে  মুহম্মরে  বনরজ  মুরখ  কথা? 
. 

#উি ঃ প্রথরমই কু আরন  আল্লাহ  বনরজ  লেরত্র িহুিচন িযিহা  বনরয় আরলাচনা ক া হরি। 
. 
 إِن َا نَحْنُ نَز َلْنَا ٱلذِ كْرَ وَإِن َا لَهُۥ لَحٰـَ فِظُونَ
. 
আবম স্বয়ং এ উপরেশ্ গ্রন্থ অিত্া ণ কর বে এিং আবম বনরজই এ  সং েক। (সূ া বহজ  ১৫ুঃ৯) 
. 
এোড়া ও আল্লাহ কু আরন  িহু স্থারনই বনরজরক আম া িরল সরম্বাবধত্ কর রেন। ত্াই এবট আল্লাহ  একত্বিারে  সারথ 
সাংঘবষবক হওয়ায় এবট কু আরন  িযাক ণিত্ ভুল!!!(নাউরু্বিল্লাহ) 
. 
এটা এমন এক ত্থাকবথত্ ভুল র্া লসইসময়কা  কাবে  র্া া িত্বমারন  িঙ্গরেশ্ীয় অবভরর্ািকা ীরে  লথরক অরনক লিবশ্ 
আ িী ভাষা, ত্া  কািয ও  ীবত্-নীবত্ সম্পরকব অবধক অিিত্ বেরলা ত্া া ধ রত্ না পা রলও িঙ্গরেশ্ীয় ভাঙ্গাআ বি ভাষাবিে া 
বঠকই ধর  লেরলরেন!!! সুিহানআল্লাহ!!! 
. 
মূল আরলাচনায় প্ররিশ্ ক া র্াক; 
. 
একজন কখরনা কখরনা বনরজরক িহুিচন রুরপ ভাষায় প্রকাশ্ ক রত্ পার  এবট আ বি ভাষা  একবট নিবশ্ষ্টয, শুধুমাত্র আ বি 
নয় ি ং ইংর জী, লযাবটন, জামবান, বহন্দী, উেুব সহ অনযানয ভাষারত্ও এই  ীবত্ লেয ক া র্ায়। 
. 
ইংর জী ভাষায় এরক “ য়যাল উই” Royal We িলা হরয় থারক।( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Royal_we) 
. 
লযাবটন ভাষায় এরক “পু্ল াবলস মযারজসটাবটস” “Pluralis Mejestatis” িলা হরয় থারক। 
. 
এরক বহন্দী(हम) ও উেুব (ہم ) ভাষায় ‘হাম’ িলা হরয় থারক। 
. 
চীনা ভাষায় এই মর্বাোজ্ঞাপক িহুিচন এই বচহ্ন (朕) ো া প্রকাশ্ ক া হত্। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=315167465586307
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=315167465586307
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoyal_we&h=ATP8t5nBMI9V8X9vjwPZgiwBboAEDQL4GYF_T6IiHR8-XTaqnXpjayux0_iRwpkr41C2_wJwY0DKgBFQj5dy0SW_IXai0sgoNrxww7AiYPikRuNZzsbVdFaeWN18OzRf0-PTIJDC5jEdUSn1bngTKM9TVkC61BhZcZzIbcPh_XCQAC3MQCEyUtD4iweQO30kE4ti81YQkljqOO2U4iRnWtPsZdIBMnsmUZkDTgfeUWereUXfrnNAB1KnBroQslNSOCShuqMzqWZcfm-dJDeDCd2KYpheuOnAhSx8EqWRWg
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. 
ত্াহরল লেখা র্ারচ্ছ লর্, এই মর্বাোজ্ঞাপক িহুিচন িযিহা  কখরনাই লকারনা ভাষা  ত্রূবট নয় ি ং ত্া বনবেবষ্ট ভাষা  লেরত্র 
অত্ীি স্বাভাবিক, ত্রি কু আরন  লিলায় ত্রুবট িলা, এমন বেমুখী নীবত্ লকন??? 
. 
আ িী ভাষারত্ও মর্বাোজ্ঞাপক িহুিচরন  িযিহা  আরে র্ারক আ িী ভাষায় এরক “র্মীরুল আর্মাহ” ( ضمير العظمة ) িা 
মবহমাজ্ঞাপক সম্বন্ধ িা সিবনাম িলা হরয় থারক। আ িী ভাষাবিেিন এরক স াসব  িহুিচন না িরল মবহমাজ্ঞাপক একিচরন  
সিবনাম িরল থারকন। এই ধ রন  সিবনামরক ত্া া উপর াি নারম ও পব চয় (  نون العظمة، ضمير المتكلم المعظم نفسه، ضمير
 ( المتكلم الواحد المطاع، لفظ المتكلم المطاع
. 
িাংলা ভাষায় এই নীবত্ প্রচবলত্ লনই সকল ভাষা   ীবত্-নীবত্ এক  কম নয়, লর্মন িাংলা ভাষায় বিয়াপে ও সিবনাম প্রকারশ্ 
সাধা ন, তু্চ্ছত্াজ্ঞাপক ও লিৌ িরিাধক পর্বায় আরে লর্মনঃ তু্বম চরলা, তু্ই চল, আপবন চলুন এই প্রকাশ্গুরলা আ বি িা 
ইংর জীরত্ সম্ভি নয় লসখারন আ িীরত্ “আনত্া” ও ইংর জীরত্ “You” বেরয়ই কাজ চালারত্ হয় এইগুরলা ভাষা  ত্রূবট নয় 
ি ং স্বকীয়ত্া। 
. 
এই মর্বাোজ্ঞাপক িা  াজকীয় “আম া” িা িহুিচন লকন িযিহ্রত্ হয়? 
. 
উি  হরলা এবট িিাপরে  প্রবত্পবি িুোরনা  জনয িা কখরনা কখরনা একজন র্খন অরনরক  পে হরয় প্রবত্বনবধত্ব কর  
ত্খন এমনটা িযিহ্রত্ হরয় থারক। 
. 
লর্মন “Royal We” এ  এরসরে, 
. 
The use of “we” instead of “I” by an individual person, as traditionally used by a sovereign. 
(https://goo.gl/ghj15X ) 
. 
বহন্দী উেূবরত্ ও একই কা রন হাম (हम, ہم) িযিহ্রত্ হরয় থারক। ( https://goo.gl/meiOE6 ) 
. 
আ বি ভাষা  এই বেক বনরয়ই অরনক ভাষাবিেই আরলাচনা কর রেন। ইমামুন নাহি  ার্ীউেীন মুহাম্মাে ইিনুল হাসান (মৃ-
৬৮৬বহ) “আল-ওয়াবেয়া শ্া রহ কাবেয়া” লত্ বলরখন, 
. 
 ” ويقول الواحد المعظم أيضا : نفعل وفعلنا، وهو مجاز عن الجمع لعدهم المعظم كالجماعة “
. 
অথবাৎ, অথবাৎ সম্মানী ও মহান িযবি একজন হরলও িহুিচরন  সিবনাম িযিহা  কর  িরলন, نفعل িা فعلنا । এবট িহুিচরন  
রূপকাথব বহরসরি িযিহা  হরয় থারক। কা ণ, একজন মহান িযবি একাই অরনক জরন  সমবষ্টতু্লয। 
. 
আল্লাহ অিশ্যই সকল বেক লথরক লা-শ্া ীক িা অংশ্ীো মুি ত্রি বত্বন অিশ্যই মহা সম্মান, প্রবত্পবি, ইিাহ ও জালালারত্  
অবধকা ী আ  লসই কা রনই আল্লাহ  মহান প্রবত্পবি িণবনা ক া  জরনয িা কখরনা পাঠরক  মরনারর্াি আকষবরন  জনয 
কু আরন এই মবহমাজ্ঞাপক লিৌ িাথবক িহুিচন িযিহ্রত্ হরয়রে। এরত্ কালাম পব পূণব, মবহমাসম্পন্ন, সংবেপ্ত ও আকষবনীয় হয় 
র্া আ বি ভাষা  একবট নিবশ্ষ্টয ও কু আরন  িালািারত্  (অলংকা শ্াস্ত্র) একবট লসৌন্দর্ব ও িরট, এবট লমারটও কু আরন  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fghj15X&h=ATNZ08zqIl6ZqJnNqk2cY5BwVIBhAEJx7neesN00WKri6U8zz2XsezRaVjaJlwtcQ6qQy3MwEiPyN84ezC-XwGovLLt8Tg3OTOccOel0tokbA3wYGajLKYrrwWZVd_3VQ3PD8Bct-x6bhiL2Zf5QMchejL7KUfELQwR6XVbHhfir6sCS6tuU-zHvxzzVrWLpGcW7mh6Ftgi7YQYppSSkQ98zx5rS-i0FFRZDm1afDUalT9xp-Xuqyyu0x9PzrQ3nwZ_4nfIcQqmwkKMevduwdjROKE46xMsUbsQv7Zr4dA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FmeiOE6&h=ATMqffiXanriqzAP4JiX9opPBy06NX4rv122XAkuHn6vpImxS5qQIUohh8rOty2plFvOKSbRaEsEqeKWxt0zLkQNE4KDJ86CR8zexuyyp_XCys2L1UBGlmfxMb0NMrhvJ19KFzH-PoMt5uPkU15QvsO6UngcL6K0pdaQvvMGTS-epjJkX3RjU6gRviKh0OCDUXsAsBB5kkHa_si492NCTE3XzaZ7BnK7dwEvqdfeeS8wzM6YWoyp0UVNB2ojunLfuinWFh34OTnKpOKHKg0RUIX4dU_dIxb0hQgNpwciEA
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িযাক নিত্ লকারনা সমসযা নয়। 
. 
এই বিষরয় বিশ্রে জানরত্ হরল মাবসক আল কাওসার   বনরম্নাি প্রিন্ধবট পড়া লর্রত্ পার  আশ্া কব  উপকা ী হরি- 
. 
(http://www.alkawsar.com/article/1274 ) 
. 
কু আরন  বিবভন্ন স্থারন আল্লাহ বনরজ  লেরত্র ১ম পুরুষ িযিহা  না কর  ৩য় পুরুষ িযিহা  ক াঃ 
. 
কু আন সুস্পষ্ট আ িী ভাষায় নাবর্ল হরয়রে। ত্াই কু আরন ভাি প্রকারশ্  জনয আ িী বিবভন্ন বেকই প্ররয়াজন মাবেক িযিহা  
ক া হরয়রে। এবট আ িী ভাষা  একবট সুপব বচত্ িযাপা  লর্ িিারক একই ধ রন  িিরিয বস্থ  না থ মারে মারে িিরিয 
পুরুষ (Gender) পব িত্বন কর  থারক র্ারক আ িী িযাক রন  ভাষায় িলা হয় “ইলবত্োত্” র্া  অবভধাবনক অথব লকারনা 
বেরক মুখ বেব রয় লনওয়া/ বেব রয় লনওয়া। অিশ্য আ বি ভাষাবিেিন বিবভন্ন নারম পব চয় বেরয় থারকন লর্মন “আস-স ে” 
িা “ইনবস াে” “ত্ালওয়ীন” “ত্ালওয়ীনুল বখত্াি” “ই’বত্ াে” ইত্যাবে। আ বি ভাষা প্রাচীন কাল লথরকই কবিত্ারুরপ 
িযাপকভারি িযিহ্রত্ হরয় থারক আ ি া লর্মন কবিত্া শূ্নরত্ লত্মবন কবিত্া বলখরত্, নত্ ী ক রত্ অত্যি ভারলািাসত্। লত্া 
কখরনা কবিত্া একই পুরুরষ িা একই ভারি শুনরত্ শুনরত্ লশ্রাত্া  র্ারত্ বি ি না আরস এই কা রন কখরনা কখরনা িিা 
ত্া  ভাি িা পুরুষ পব িত্বন কর  কথা িলরত্ পার  র্ারক “ইলবত্োত্” িা ঘুব রয় লেওয়া িলা লর্রত্ পার । ইমাম িােরুেীন 
র্া কাশ্ী( াহ) এই সম্পরকব িরলন, 
. 
“কথা  মারে ভারি  পব িত্বন ক া, এরত্ িিা  কথারক অবধক সূচারুরুরপ উপস্থাপন ক রত্, লশ্রাত্া  মরনারর্াি িৃবদ্ধ িা 
আগ্রহ িৃবদ্ধ  কা রন আিা  কখরনা একই ধ রন  কথা লশ্ানা  েরুন লশ্রাত্ামন্ডলী  বি বিভাি েূ  ক রত্ সাহার্য কর ” 
. 
[আল-িু হান বে উলূবমল কু আন, ৩/৩১৪] 
. 
ইলবত্োত্ বিবভন্ন ভারিই হরত্ পার , লর্মনঃ 
. 
(১) পুরুরষ ইলবত্োত্; 
(২) িচরন ইলবত্োত্; 
(৩) বখত্াি িা সরম্বাধরন ইলবত্োত্; 
(৪) কাল িা সমরয় (Tense) ইলবত্োত্; 
(৫) বিরশ্রষয  স্থরল বিরশ্ষন িযিহা  কর  ইলবত্োত্; 
. 
কু আরন লিবশ্  ভািই পুরুরষ (Gender) “ইলবত্োত্” লে ক া র্ায়। লর্মনবট অরনরকই অবভরর্াি কর  থারকন লর্ এবট 
কু আরন  িযাক নিত্ ভুল !!!!ত্রি ত্ারে  অরনরক ই আ িী সম্পরকব সবঠক জ্ঞান না থাকা  কা রনই হরয় থারক। 
. 
ইলবত্োত্ লকন ক া হরয় থারক? এ  উির  িলা লর্রত্ পার  
. 
(ক) কু আন সুস্পষ্ট আ িী ভাষায় নাবর্ল হরয়রে ত্াই এরত্ আ বি  বিবভন্ন কাবিযক ভািই িযিহ্রত্ হরয়রে। এরত্ কু আন 
শ্রুবত্মধু  হরয়রে, কু আন িুেরত্ সহজরিাধযত্া নত্ ী হরয়রে। 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alkawsar.com%2Farticle%2F1274&h=ATNjn5UtJ6wDh6c0glzW25B9j4ngdB6w9lHuSLQpCxcrCxnQSKwyZs3zXzT2SQjgwxUb6Es_XqzhObAFQpYDE4Lp4UOt3bd0qVw8cgCUUJovGOQDQy2mutohMW8qbIc8b-zHFai6_-gSaCXQLYkzNTHL1pt1XmyHwspitT2wb-fyTk6IKVCcus0Y1Ej1VkFdMK7KcR-Te9jgipLoZRZHYPfTkm5aiA3Cg4pz5ISdKkNey6_SqPm82mk0o5npogvCZbSVqkiag6gOfesNTYkG2kUklsRxmQI89Q1e1PnBVg
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. 
(খ) কু আন সমগ্র মানিজাবত্  জরনয আল্লাহ  পে লথরক নাবর্লকৃত্ বকত্াি র্া আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  কালাম। এরক 
আল্লাহ লসভারিই কর রেন লর্ভারি ত্া  িান্দারে  িুেরত্ সুবিধা হরি। লর্মন সূ া োবত্হায় আল্লাহ বনরজরক ৩য় পুরুরষ 
সরম্বাধন কর রেন এরত্ কর  ত্া  িান্দা া র্খন সূ াবট পাঠ ক রি এরত্ ত্া া কু আনরক অবধক বনকটিত্বী, ত্ারে  অির   
কথাগুরলাই কু আরন খুরজ পারি, অির   প্রাথবনাগুরলারক ত্ারে  ভাষায় কু আরন খুরজ পারি; 
. 
(ি) কু আন অনযানয িত্বমারন  বিকৃত্ বকত্ািগুরলা  মত্ নয় ি ং এবট সোজাগ্রত্ একবট বকত্াি এরক প্রত্যহ নামারর্ িা 
নামারর্  িাইর  পাঠ ক া হয়, ত্াই আল্লাহ প্ররয়াজনমত্ পুরুরষ  পব িত্বন কর  বেরয়রেন র্ারত্ কু আন পাঠক পাঠ ক রত্ 
পুলবকত্ লিাধ কর ন এরত্ বভন্ন েৃবষ্টভবঙ্গরত্ ও বভন্ন আবঙ্গরক কু আনরক িুেরত্ পাঠক আগ্রহী লিাধ ক রিন। 
. 
(ঘ) এরত্ কু আরন  ভািিাম্ভীর্বত্া িৃবদ্ধ পায়। লর্মনঃ লকারনা  াজা লকারনা বনরেবশ্ প্রোরন  সময় আবম না িরল “ াজা 
লত্ামারে রক বনরেবশ্ বেরচ্ছ লর্……………” এবট অবধক ভািিাম্ভীর্বত্া প্রকাশ্ পায় আ  আল্লাহ  কালাম সিচাইরত্ অবধক 
ভািিাম্ভীর্বত্া  অবধকা ী; 
. 
(ঙ) এবট আ িী ভাষা  একবট স্বকীয় নিবশ্ষ্টয র্া িিা প্ররয়াজন মাবেক পব িত্বন ক রত্ পার ন এরত্ কর  ভাষায় নমনীয়ত্া, 
সূক্ষ্মত্া িজায় থারক, ত্াোড়া লশ্রাত্া  মরনারর্াি আকষবন িা বি বিও েূ  কর  থারক; 
. 
বিষরয় বিিাব ত্ পড়রত্ চাইরল এই প্রমানসমৃদ্ধ আবটবরকলবট পড়া লর্রত্ পার - 
. 
http://www.islamic-awareness.org/…/Te…/Grammar/iltifaat.html 
. 
এইগুরলা লমারটও কু আরন  সহস্র িযাক নিত্ ভুল িা ত্রুবট নয় ি ং র্া া কু আন িুেরত্ চায় না ত্ারে  জনয কু আন ত্া  
 হরসয  ে জা খুরল না ত্াই হয়ত্ ত্া া িুেরত্ পার না, কা ন ত্া া লর্ কু আন িুেরত্ই চায় না, ত্া া কু আরন  বেরক 
েৃকপাত্ কর ই থারক শুধুমাত্র ত্া  ভুল অরিষরণ  জরনযই। 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islamic-awareness.org%2FQuran%2FText%2FGrammar%2Filtifaat.html&h=ATOdGbZlZlo8fLsoN7A4btRF5Rs3nuHTyoKQoN-hSnky-eJQfTghxBL9Rg6Iu_cUlklw_aYAecXTCL3P60rbFX7TIO3g6z5Wqjrj1D0WhmfV8e8AWr_KmzzSivS5KWltl8DIkXMfOqDPSRXGiNdIKee0uffwthG64OdbQ0v-lKYjMgyA1CPJ68BCuychqwYujuxpKOVEKrFa__I82cWS5cjDeGi8JHCsuVAQfCzx3XWMyzLBTIVY4Wio4NqucIDA0Hh0bn0LqCemEbvWJaudgFtTuMC90jIgSSlgEMJqUQ
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১১৩ 
ইসলারম বক আরেৌ ধষবরণ  শ্াবি িরল বকেু আরে?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ মানুরষ  জীিন বিধান কু আরন িযাবভচার   সাজা থাকরলও ‘ধষবণ’-এ  জনয লকান ধ রণ  সাজা  
বনরেবশ্ লনই (ি ং আর া উৎসাবহত্ কর ), লকন?  
. 

#উি ঃ অবভরর্ািকা ী নাবিক-মুিমনা া লিাধ হয় ভুরল লিরে লর্ ইসলামী শ্ব য়রত্  উৎস শুধু কু আন না। কু আরন  
পাশ্াপাবশ্ সুন্নাহ, ইজমা ও বকয়াসও শ্ব য়রত্  উৎস।এসি িযাপার  সুস্পষ্ট েবলল  রয়রে। সুন্নাহ ো া সুস্পষ্টভারি ধষবরণ  
শ্াবি সািযি হরয়রে।  

. 

“ওয়াইল ইিরন হুজ  ( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন,  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)এ  রু্রি এক মবহলারক লজা পূিবক ধষবণ ক া হরল 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক লকানরূপ শ্াবি লেনবন, ত্রি ধষবণকা ীরক হরে  শ্াবি লেন।”    [১] 

অনুরূপ মাত্ান(মূল অথব) এ  লিশ্ করয়কবট হাবেস বসহাহ বসিাহ গ্রন্থগুরলারত্ লেখা র্ায়। 

. 

লায়স ( ) নাবে‘( )-এ  সূরত্র িণবনা কর ন লর্, সবেয়যাহ বিনত্ আিু ‘উিায়ে ত্ারক সংিাে বেরয়রেন লর্, স কা ী 
মাবলকানাধীন এক লিালাম িবনমরত্  পিমাংরশ্ পাওয়া এক োসী  সরঙ্গ জি েবি কর  িযবভচা (ধষবণ) কর । ত্ারত্ ত্া  
কুমা ীত্ব মুরে র্ায়।  

‘উমা  ( া) উি লিালামরক কশ্াঘাত্ ক রলন ও বনিবাসন বেরলন। বকন্তু োসীবটরক লস িাধয কর বেল িরল ত্ারক কশ্াঘাত্ 
ক রলন না।   [২] 

. 

লজা পূিবক িযবভচা রক ধষবণ িলা হয়। ধষবণও এক প্রকার   িযবভচা । ইসলামী বেকহ শ্ারস্ত্র ধষবণকা ী  শ্াবি িযবভচা কা ী  
শ্াবি  অনুরূপ। আ  ত্া হরচ্ছ—অবিিাবহত্ ধষবরক  জনয কশ্াঘাত্(রিত্রাঘাত্) এিং বিিাবহত্ ধষবরক  জনয ‘ জম’(পাথ  েুরড় 
মৃতু্যেণ্ড)।  [৩] 

ধষবরণ  অপ াধ প্রমারণ  জনয ৪ জন সােী আিশ্যক। ত্া না হরল অরনক সময় বন াপ াধ িযবি শ্াবি লপরত্ পার ন। ত্রি 
র্বে সােী না পাওয়া র্ায়, ত্াহরল বিএনএ লটরস্ট্  প্রমারণ  ো া ধষবকরক শ্াবি লেয়া লর্রত্ পার । [৪] 

. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=316031108833276
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এখারন অরনরকই একবট প্রশ্ন কর  লর্-- অিিাবহত্ ধষবরক  শ্াবি বক লঘু হরয় লিল? আসরল পৃবথিী  অবধকাংশ্ মুসবলম 
লেরশ্ই ইসলামী েণ্ডবিবধ কার্বক  লনই, ইসলামী শ্াবি  প্ররয়াি লেরখ মানুষ অভযি নয়, এ কা রণই এই প্রশ্ন। অবিিাবহত্ 
ধষবকরক ১০০বট লিত্রাঘাত্ এ  শ্াবি লপরত্ হয়। এই শ্াবি হয় প্রকারশ্য। লিত্রাঘাত্ লমারটও সহজ লকান বজবনস না। এত্গুরলা 
চািুরক  আঘাত্ টানা হজম ক া ভয়ািহ কবঠন ও করষ্ট  িযাপা । লর্ এই শ্াবি  বশ্কা  হয় লকিল লস-ই এবট উপলবি ক রত্ 
পার । ত্া োড়া এই শ্াবি হয় প্রকারশ্য। হাজা  হাজা  ললারক  সামরন এ  বশ্কা  হওয়া মানবসকভারিও অপমানজনক। এই 
শ্াবি র্ারক লেয়া হয় লস শ্াব  ীক ও মানবসক উভয়ভারিই শ্াবি লাভ কর । কারজই এবট লমারটও সহজ িা লঘু লকান শ্াবি 
নয়।  [৫] 

. 

লর্রহতু্ এই শ্াবিগুরলা প্রকারশ্য লেয়া হয় ( জম ও লিত্রাঘাত্) সমারজ এ  একটা েীঘবস্থায়ী প্রবত্বিয়া হয়। মানুষ প্রকারশ্য এই 
শ্াবি প্রত্যে কর  একটা িাত্বা পায় লর্ঃ এই অপ াধ ক রল এভারিই প্রকারশ্য ভয়ািহ শ্াবি লপরত্ হরি। শ্াবিপ্রাপ্ত িযবি লত্া 
সাজা পারচ্ছই, ত্া  নাম-পব চয় প্রকাশ্ হরয় র্ারচ্ছ েরল এবট ত্া  পব িার   জনযও অপমানজনক একবট  িযাপা । ইসলামী 
শ্ব য়রত্  এই হে(শ্াবি) িািিায়ন হরল সমাজ লথরক ধষবণ ও িযবভচার   মত্ অপ াধগুরলা বনমুবল হরয় লর্রত্ িাধয। 

. 

ইসলামী বেকহ শ্াত্র অনুর্ায়ী লর্ না ীরক ধষবণ ক া হয় বত্বন লমারটও লোষী হরিন না এিং ত্ারক লকান প্রকার   শ্াবি লেয়া 
হরি না। একজন না ীরক র্বে লকউ ধষবণ ক রত্ র্ায়, ত্াহরল ত্া  পূণব অবধকা  আরে বনরজরক  ো ক া  লচষ্টা ক া । এই 
আত্ম ো ত্া  জনয ে র্। এমনবক এ জনয র্বে লকান না ী ধষবরণ উেযত্ িযবিরক হত্যাও কর ন, ত্াহরলও এ জনয বত্বন লোষী 
িণয হরিন না। 

. 

ইমাম ইিনুল কুোমা হাম্বলী( ) এ  “আল মুিনী” গ্ররন্থ এরসরে-- "রর্ না ীরক লকান পুরুষ লভাি ক রত্ উেযত্ হরয়রে ইমাম 
আহমাে( ) এমন না ী  িযাপার  িরলনঃ  

"আত্ম ো ক রত্ বিরয় লস না ী র্বে ত্ারক লমর  লেরল... ইমাম আহমাে( ) িরলনঃ র্বে লস না ী জানরত্ পার ন লর্, এ িযবি 
ত্ারক উপরভাি ক রত্ চারচ্ছ এিং আত্ম োরথব বত্বন ত্ারক লমর  লেরলন ত্াহরল লস না ী  উপ  লকান োয় আসরি না। ..." 

[আল মুিনী ৮/৩৩১]          [৬] 

. 

নাবিক-মুিমনা া এ পর ও হয়রত্া প্রশ্ন তু্লরত্ পার  লর্ – ধষবরণ  শ্াবি  বিধান লত্া সুন্নাহ িা হাবেরস আরে; কু আরন লত্া 
লনই! জিারি আম া মুসবলম া িলিঃ ইসলারম  সকল বিবধ-বিধান লর্ কু আরন থাকরত্ হরি িযাপা টা এমন নয়। কু আরন  
িহু আয়ারত্ নিী মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  আেশ্ব ত্থা সুন্নাহ অনুস রন  বনরেবশ্  রয়রে।  

. 
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" লর্ ললাক  াসুরল  হুকুম মানয ক রি লস আল্লাহ ই হুকুম মানয ক ল। আ  লর্ ললাক বিমুখত্া অিলম্বন ক ল, আবম 
আপনারক [রহ মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص)], ত্ারে  জনয  েণারিেণকা ী বনরু্ি কর  পাঠাইবন।"  

(কু আন, বনসা ৪:৮০) 

. 

" র্া া আল্লাহ ও লশ্ষ বেিরস  আশ্া  ারখ এিং আল্লাহরক অবধক স্ম ণ কর , ত্ারে  জরনয  াসুলুল্লাহ  মরধয উিম নমুনা 
 রয়রে।" 

(কু আন, আহর্াি ৩৩:২১) 

. 

"িলুন - র্বে লত্াম া আল্লাহরক ভালিারসা, ত্াহরল আমারক[মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص)] অনুস ণ ক , র্ারত্ আল্লাহ ও লত্ামারে রক 
ভালিারসন এিং লত্ামারে  পাপ মাজবনা কর  লেন। আ  আল্লাহ হরলন েমাকা ী, েয়ালু।"  

(কু আন, আবল ইম ান ৩:৩১) 

. 

"আ   াসুল লত্ামারে রক র্া লেন, ত্া গ্রহণ ক  এিং র্া বনরষধ কর ন, ত্া লথরক বি ত্ থাক এিং আল্লাহরক ভয় ক । বনিয় 
আল্লাহ করঠা  শ্াবিোত্া।"  

(কু আন, হাশ্  ৫৯:৭) 

. 

কু আরন  একবট আরেশ্ হরচ্ছ নিী মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  আেশ্ব ত্থা সুন্নাহ অনুস ণ ক া।অথবাৎ সুন্নাহ অনুস ণ ক া কু আন 
অনুস রণ ই একবট ধাপ িা পর্বায়। লর্রহতু্ কু আন বনরেবশ্ বেরচ্ছ সুন্নাহ অনুস ণ ক া ,  কারজই সুন্নাহ অনুস ণ মারনই হরচ্ছ 
কু আন অনুস ণ। নিী মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সাহািীিণও িযাপা টা এভারিই লেখরত্ন।  

. 

“একিা  সাহািী আবু্দল্লাহ ইিন মাসউে( া) িলরলনঃ “আল্লাহ  লা’নত্ লস সি না ীরে  উপ  র্া া লেহারঙ্গ উবি উৎকীণব কর  
এিং র্া া ক ায়; র্া া ভ্রু লচাঁরে সরু(প্লাক) কর  এিং র্া া লসৌন্দরর্ব  জনয োাঁরত্  মারে োাঁক সৃবষ্ট কর ; এ া আল্লাহ  সৃবষ্ট 
বিকৃত্কা ী।” 

এ কথা িনু আসাে িংরশ্  জবনক মবহলা লশ্ারন র্া  নাম বেল উরম্ম ইয়া’কুি। লস ইিন মাসউরে ( া) বনকট এরস িরলঃ 
“আবম শুরনবে আপবন অমুকরক অমুকরক লা’নত্ কর রেন?” 
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বত্বন িলরলনঃ “আবম লকন ত্ারক লা’নত্ ক ি না র্ারক আল্লাহ   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) লা’নত্ কর রেন এিং র্া  কথা আল্লাহ  কু আরন 
 রয়রে!” 

লস িললঃ “আবম পূণব কু আন পরড়বে।বকন্তু আপবন র্া িলরলন ত্া লত্া পাইবন!” 

বত্বন িলরলনঃ “তু্বম কু আন পড়রল অিশ্যই লপরত্; তু্বম বক পরড়াবন--” 

"আ   াসুল লত্ামারে রক র্া লেন, ত্া গ্রহণ ক  এিং র্া বনরষধ কর ন, ত্া লথরক বি ত্ থাক...। (সু া হাশ্  ৫৯:৭) 

লস িললঃ “অিশ্যই।”  

বত্বন িলরলনঃ “বনিয়ই  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এসি কমব লথরক বনরষধ কর রেন।” [৭] 

. 

এ লথরক আম া িুেরত্ পা লাম লর্  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সাহািীিণ সুন্নাহরত্ লকান বিধান থাকরল লসটারক কু আরন  বিধান িরলই 
িণয ক রত্ন। 

. 

হাবেস ত্থা সুন্নাহ  প্রামাবণকত্া সম্পরকব আর া বিিাব ত্ েবলল-প্রমারণ  জনয ‘হাবেরস  প্রামাবণকত্া’ (সানাউল্লাহ নবজ  
আহমে) িইবট লেখা লর্রত্ পার । [িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/jFM1ZZ ] 

. 

সুন্নারত্ সাহািা িা সাহািী( া)িরণ  আেশ্ব অনুস রণ  িযাপার   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন— 

‘’আবম আল্লাহরক ভয় ক া  জনয লত্ামারে রক উপরেশ্ বেবচ্ছ। আ  (রজরন  াখ) লত্ামারে  ওপ  র্বে লকারনা 
হািশ্ী(আবিবসবনয় বনরগ্রা) লিালামরকও শ্াসক বনরু্ি ক া হয়, ত্িু ত্া  কথা শুনরি এিং ত্া  আনুিত্য কর  চলরি। আ  
লত্ামারে  লকউ জীবিত্ থাকরল লস িহু মত্রভে লেখরত্ পারি। ত্খন আমা  সুন্নাত্ এিং সবঠক বনরেবশ্নাপ্রাপ্ত খুলাোরয় 
 ারশ্েীরন  সুন্নাত্ অনুস ণ ক াই হরি লত্ামারে  অিশ্য কত্বিয। এ সুন্নাত্রক খুি েৃঢ়ভারি আাঁকরড় ধর  থাকরি এিং সমি 
অবিধ বিষয়রক এবড়রয় চলরি। লকননা, প্রবত্বট ‘বিেআত্’ (েীনী বিষরয় নি উদ্ভািন) হরচ্ছ ভ্রষ্টত্া।” [৮] 

. 

শ্ব য়রত্  েবলল বহসারি সুন্নারত্ সাহািা িা সাহািী( া)িরণ  আেশ্ব অনুস রণ  িযাপার  আর া বিিাব ত্ প্রমারণ  জনয খন্দকা  
আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী ( ) এ  ‘কু আন-সুন্নাহ  আরলারক ইসলামী আবকো’ িইরয়  ৫৮-৬২ পৃষ্ঠা [িইবট  িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
https://goo.gl/VNXVz2 ] এিং ‘এহইয়াউস সুনান’ িইরয়  ১০২-১০৭ পৃষ্ঠা [িইবট  িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
https://goo.gl/qLxAvz ] লেখা লর্রত্ পার । 

. 
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এ আরলাচনা লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হল লর্, ইসলাম ধষবরণ  নযায় জঘণয অপ াধবট  িযাপার  সুবনবেবষ্ট শ্াবি  বিধান 
ল রখরে এমনবক এই অপ াধ বনমূবল ক িা  িযিস্থা কর রে। সুত্ াং নাবিক-মুিমনারে  োবি  লকান বভবি লনই। 

. 

ত্থযসূত্রঃ 

[১]  সুনান ইিন মাজাহ, পব চ্ছে ১৪/৩০ {িল প্ররয়ারি র্ারক বকেু ক রত্ িাধয ক া হয়} হাবেস নং ২৫৯৮ 

[২] সহীহ িুখা ী, অধযায়ঃ ৮৯ {িল প্ররয়ারি  মাধযরম িাধয ক া )اْلكراه كتاب( } হাবেস নং ৬৯৪৯ 

[৩] Ruling on the crime of rape – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 

https://islamqa.info/en/72338 

[৪] ▪ “What is the difference between the ruling on rape and the ruling on fornication or adultery? 
Can rape be proven by modern methods?” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 

https://islamqa.info/en/158282 

▪ “Can we consider DNA test in case of adultary, in case of fornication(Rape) or instead of 4 witness 
?”  [Dr. Zakir Naik] 

https://www.youtube.com/watch?v=1iqQrj4SFXU 

[৫] "Description of flogging for an unmarriezd person who commits zina" – islamqa(Shaykh 
Muhammad Saalih al-Munajjid) 

https://islamqa.info/en/13233 

[৬] "ধষবরক  হাত্ লথরক আত্ম ো  জনয লড়াই ক া বক ওয়াবজি?" – islamqa(শ্াইখ মুহাম্মে সারলহ আল-মুনাবিে) 

https://islamqa.info/bn/4017 

[৭] সহীহ িুখা ী ৪৮৮৬ 

[৮] আিু োউে ও বত্ বমর্ী; ব য়ােুস সবলহীন :: িই ১ :: হাবেস ১৫৭ 
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১১৪ 
কযারম া  
-ত্ানভী  আহরমে 
 

Canon, Nikon আ  Sony এ  মত্ জায়ান্ট লকাম্পাবনগুরলা বনরজরে  কযারম া  Autofocus Sensor সিসময় আপরগ্রি 
ক া  লচষ্টায়  ত্ থারক। বন লস লচষ্টা, লে মাপামাবপ, লপ্রাগ্রাবমং আ  লকাবট লকাবট িায়াল অযান্ড এ র   মধয বেরয় 
কযারম াগুরলা  Autofocus Sensor অরনক উন্নত্ আ  োরুণ হরয় উরঠরে। 
. 
আরিকা  বকেু কযারম ায় লোকাস ক রত্ Sonar এ  মরত্া প্ররু্বি িযিহা  হরত্া। একটা শ্ব্দ লর্রয় বের  আসরল লসখান 
লথরক focal object কত্েূর   রয়রে ত্া ধা ণা কর  ললরে  focal length িাবড়রয় কবমরয় লোকাস ক া হরত্া। এ ও আরি 
প্ররেশ্নাল কযারম ামযানরে  একজন সাহার্যকা ী ে কা  হরত্া লর্ বকনা েবড় বেরয় কযারম া আ  Focal object এ  েূ ত্ব 
লমরপ কযারম ামযানরক জানারত্া! আ  এ প  কযারম ামযান বহরসি করষ লোকাস ক রত্ন। এখনকা  আধুবনক কযারম াগুরলা 
Contrast, Sharpness ইত্যাবে মাপামাবপ কর  বনখুাঁত্ লপ্রাগ্রাম ক া সেটওয়যার   মাধযরম লোকাস কর  থারক। 
. 
বকন্তু এখনও সিরচরয় অত্াধুবনক কযারম া  Autofocus কীভারি েেত্া  সারথ িযিহা  ক রত্ হরি লসবিষরয় Tutorial 
বভবিও আরস। লকারনা কযারম া  টাচবস্ক্ররন Focus area লত্ টাচ ক রলই হয় লত্া লকারনা কযারময়ায় েবি লত্ালা  আি মুহুরত্ব 
িাটন বেরয় Focus area বনধবা ণ কর  লেওয়া লারি। সাধা ণত্ েবি  লকাণায় থাকা িস্তু এত্ কস ত্ কর  লোকাস ক া হয়। 
. 
অথচ লচাখ Focusing কর  আসরে শ্ত্সহস্র িে  ধর । অনযসি প্রাবণ  লচাখ িাে বেলাম, মানুরষ  লচাখও প্রায় Instant 
focus কর  থারক (রসরকরন্ড  ৩ ভারি  ১ ভাি সমরয়)। এই মুহুরত্ব স্ক্রীরন ত্াবকরয় থাকা মানুষবট বস্ক্ররন  বপেরন ত্াকারল 
সারথ সারথ Focus হরয় র্ায়। আিা  বের  ত্াকারল আিা ও এখারন লোকাস। এোড়াও কযারম া  ললেগুরলা হয় ঢাউস 
আকৃবত্  আ  লসখারন কাাঁচ সামরন বপেরন কর  লোকাস ক রত্ হয়। অথচ লচারখ  লোকাবসং বকনা হয় ললরে  আকৃবত্ 
পব িত্বন কর ! (আধুবনক কযারম া  তু্লনায় মানিরচারখ  বকেু বেচা  প্রথম করমরন্ট লেণীয়) 
. 
শুধু মানুরষ  লচারখ  মত্ এত্ জবটল, এত্ উন্নত্ লোকাবসং লর্ বজবলয়ন িের   বিিত্বরনও সম্ভি না, ি ং একজন Intelligent 
Designer এ ই বিজাইন ক া লসটাই অবধক রু্বিরু্ি। এই লত্া লিল লকিল মানুরষ  লচারখ  কথা; ঈিরল  লচাখ লত্া মাইল 
েূ  লথরকও লোট বজবনস স্পষ্ট লেখরত্ পায়। একটা তু্লনায় লেখা বিরয়রে, মানুরষ  এমন লচাখ থাকরল েশ্ ত্লা সমান 
বিবেংরয়  উপ  লথরক লোট বপাঁপরড় স্পষ্ট লেখরত্ লপত্। 
. 
লচারখ  িযাপা  বনরয় িা উইনও বলখরত্ িাধয হরয়বেল। On the origins of Species এ  ষষ্ঠ অধযারয় লস বলরখরে – 

“To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different 
distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic 
aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the 
highest degree.” 

অথবাৎ সহজভাষায় - লচারখ  লোকাবসং, আরলাক বনয়যণ এত্সিবকেু  কার্বকলাপ সুচারুরূরপ সম্পন্ন হওয়া  মত্ বিষয়বট, 
স্বীকা  ক রত্ই হয়, নযাচা াল বসরলকশ্ারন  নারম চাবলরয় লেওয়া সিরচরয় অরর্ৌবিক িরল মরন হয়। 
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. 
িা উইন সরত্য  লকারনা েবলল নয়, েবলল নয় লকারনা বথউব  িা িিিযও। িা উইরন  এই িিিযটুকু অরনরকই Creationism 
এ  পরে েবলল বহরসরি িযিহা  কর । অথচ এই বিষরয় লস অত্টুকু িরলই লথরম র্ায় বন। ি ং লম্বা বেব বি বেরয়রে, 
নযাচা াল বসরলকশ্রন  অসম্ভিরক সম্ভি ক া  অবিজ্ঞাবনক বেব বি। [১] 
. 
. 

বকেু বিিত্বনিােী মানুরষ  লচাখ বক ‘বনখুাঁত্’ লসই প্রশ্ন কর  চরল র্ায় অনযবেরক। ঈিরল  লচাখ িা অরোপারস  লচাখ আ ও 
লিবশ্ কমবেম, বনখুাঁত্ লসসি িণবনা বেরয় ত্া া জাবহ  কর  লিড়ায় লর্ মানুরষ  লচাখ লমারটও ‘বনখুাঁত্’ িা ‘উন্নত্’ নয়। ভাষা  
মা পযাাঁচ িযিহা  কর  আরলাচনা বভন্ন খারত্ প্রিাবহত্ ক া লর্ন ত্ারে   রি। 
. 
মানুরষ  লচাখ বনখুাঁত্ এই োবি লকউ কর  নাই। ি ং লচারখ আরলা প্ররিশ্ ক া, লসগুরলা ল বটনায় উরটা প্রবত্বিম্ব নত্ব  ক া, 
লসই প্রবত্বিম্ব আিা  বনউ ন কতৃ্বক মবিরষ্ক লপৌঁরে লেওয়া, মবিরষ্ক লপৌঁরে উরটা প্রবত্বিম্ব আিা  লসাজা হরয় বিরয় লশ্ষরমশ্ 
লেখা  অনুভূবত্ নত্ব  ক া - এত্ এত্ িযাপা  সযাপা , এত্ কা সাবজ লর্ প্ররয়াজনানুর্ায়ী সুচারুভারি সম্পন্ন হরচ্ছ লসই 
প্রবিয়া  কথা িলা হরয়রে। িলা হরয়রে এত্সি প্রবিয়া এত্ সুন্দ  কর  হওয়া  লমকাবনজরম  কথা। 
. 
‘মানুরষ  লচাখ Perfect না, এ  লথরকও উন্নত্ লচাখ প্রাবণকূরল  রয়রে। এখনও পর্বি সিরচরয় উন্নত্ আ  বনখুাঁত্ লচাখ 
অরোপারস  লচাখ, সুত্ াং এসি লচারখ  লকারনা সৃবষ্টকত্বা লনই, এগুরলা একা একাই বিিবত্বত্ হরয় বিবভন্ন মারন  হরয়রে’ – 
এসি কথািাত্বা এই কথাগুরলা  মরত্াই অসা  – Canon 70D কযারম া Perfect কযারম া নয়, এ  লথরকও উন্নত্ Canon 
80D, 1D ইত্যাবে  রয়রে। সুত্ াং লকারনা কযারম া ই লকারনা Designer, Manufacturer নাই। 
. 
'মানুষ বনখুাঁত্ সৃবষ্ট না' এই োবি  বপেরন আর কটা লমরসজ থারক। আ  লসটা হল - অত্এি মানুষ আশ্ ােুল মাখলুকাত্ না। 
অথচ মানুষরক 'আশ্ ােুল মাখলুকাত্' ত্া  বভন্ন বভন্ন প্ররত্যকবট বেচার   জনয ক া হয় নাই, ি ং সমিটা বমরল লর্ মানুষ, 
লসই মানুষরক সকল সৃবষ্ট  লস া িলা হরয়রে। মানুষ ত্া  লমধা, িুবদ্ধ, েশ্বন সিবকেু বেরয় অনযসিবকেু  উপ  প্রভাি বিিা  
ক রত্ পা রি লসকা রণ িলা হরয়রে। বকন্তু িবকে া ললকচার  আ  জাে  ইকিাল া সারয়ে বেকশ্নগুরলারত্ র্খন বিিত্বরন  
সাোই লিরয় মানুরষ  লচাখ বিিবত্বত্ হরয় (!) এখনও পুর াপুব  বনখুাঁত্ হরয় উরঠ নাই টাইরপ  লমরসজ বেরয় লেয় [২] ত্খন 
বশ্শু মনগুরলা লভরি িরস ত্রি লত্া বিিত্বনই সত্য, ত্ারে  মরন প্রশ্ন উরঠ ত্রি কীভারি মানুষ সৃবষ্ট  লস া জীি হয়, ত্খন 
রু্বি  ভ্রাবিগুরলা ধব রয় লেওয়া  মরত্া লকউ থারক না। 
. 
িস্তুত্, 'সিবরশ্রষ্ঠ' আ  'সৃবষ্টজিরত্  মরধয সিবরশ্রষ্ঠ' এক বজবনস নয়। আিামী েশ্ িে  পর   Canon 54321D মরিল লি  
ক া মারন এই নয় লর্ এখনকা  অরপোকৃত্ কম উন্নত্ 70D মরিরল  লকারনা Manufacturer নাই। এখনকা  এই মরিরলই 
লর্ পব মাণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আ  শ্রম প্ররয়াি ক া হরয়রে ত্াই র্বে এ  বপেরন Manufacturer থাকা  বনরেবশ্ কর , ত্রি 
লচারখ  ওই লোট্ট লকাটর  িমািত্ ললে আবকরয় িাাঁবকরয় এই মুহুরত্ব আপনা  লেখা  অনুভূবত্ সৃবষ্ট ক া, প্ররয়াজরন ললেকযাপ 
(রচারখ  পাত্া) আ  বলকুইি বেরয় লচাখরক িমািত্  ো ক া  মত্ কুশ্লী লত্া একজন Intelligent Design এ  বেরকই 
বভড়ায়। 
. 
মু’বমন অথবাৎ, বিশ্বাসীরে  জনয বকন্তু সত্যবমথযা বনণবরয়  রব্ব  কথাই র্রথষ্ট হয়। আ  িাবক া সত্য লপরয়ও কথা লপাঁচায় লর্মনটা 
িা উইন কর বেল, ক রে এখনকা  িা উইনিােী া। [১] 
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“শ্ীঘ্রই আবম ত্ারে রক আমা  বনেশ্বনািলী প্রেশ্বন ক াি পৃবথিী  বেিরি এিং ত্ারে  বনরজরে  মরধয; র্ারত্ ত্ারে  কারে 
স্পষ্ট হয় লর্ এটা সত্য। আপনা  পালনকত্বা সিববিষরয় সােযোত্া, এটা বক র্রথষ্ট নয়? ” 

(সূ া েুসবসলাত্, ৫৩) 

 
[১] To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, 
for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could 
have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first 
said that the sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared the doctrine 
false; but the old saying of Vox populi, vox Dei, as every philosopher knows, cannot be trusted in science. 
Reason tells me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can 
be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever 
varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations should be useful 
to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex 
eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, should not be considered as 
subversive of the theory. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life 
itself originated; but I may remark that, as some of the lowest organisms, in which nerves cannot be detected, 
are capable of perceiving light, it does not seem impossible that certain sensitive elements in their sarcode 
should become aggregated and developed into nerves, endowed with this special sensibility. 

- On the origins of Species, Chapter 6 
. 
এখারন িা উইন প্রথরম লচারখ  এমন কুশ্লী নযাচা াল বসরলকশ্রন বিিত্বরন হওয়া সম্ভি না িরল মরন হয় িরল স্বীকা  কর । বকন্তু 
ত্া প  ত্া মানুরষ  জ্ঞারন  স্বল্পত্া িরল চাবলরয় বেল। িলল এখন নাবক আম া বচিা ক রত্ পা বে না। 'এমবনই এমবনই হরয় লিরে' 
এমন রূপকথায় আমারে রক বিশ্বাস  াখরত্ িলল। কীভারি হরয়রে ত্া বিজ্ঞান একসময় িযাখযা ক রি। বকন্তু লকন হরয়রে লসটা? লকন 
এমনই হল লসটা  উি  বিজ্ঞান কখনও িরল না। ‘লকন’ এ  উি  সিসময় ‘এমবনরত্ই হরয়রে আ  বক!’ 
. 

[২] অরোপারস  লচাখ, িে  জাে  ইকিাল। এই সারয়ে বেকশ্নবটরত্ মানুরষ  Individual Feature পা রেে না আ  এটা বিিত্বরন  
ধা ারত্ আ ও বনখুাঁত্ হরত্ পা রত্া এমন একটা লমরসজ লেওয়া হরয়রে। র্বেও লশ্ষরমশ্ মানুরষ  বনরজ  বিজাইন ক া ত্রুবটবিহীন মানুরষ 
সভযত্া  প াজয় লেখারনা হরয়রে, বকন্তু বিিত্বনিাে সত্য ধর  বনরয় নযাচা াল বসরলকশ্রন র্া অবজবত্ হরয়রে লসটাই ভাল এমন লমরসজ 
লথরকই লিরে। কখনও লমরসজ এমন হয় নাই লর্ সৃবষ্টকত্বা  বসদ্ধািই ভাল। 
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১১৫ 
হুকুরম  বহকমাহ  
-ত্ানভী  আহরমে 
 

সাধা ণত্ নাবিক, সংশ্য়িােী, চুশ্ীল া ইসলারম  বিবভন্ন বিবধবিধান বনরয় প্রশ্ন কর  মুবমনরে  বচিায় লেলরত্ চায়। অরনরক 
বিবধবিধারন  বপেরন বহকমাহ না লজরন হত্বিহ্বল হরয় পরড়। ‘পু ষরে  চা  বিরয় জারয়জ, মবহলারে  লকন লনই’, ‘মেরক লকন 
পুর াপুব   বহত্ ক া হল, োসপ্রথা লকন ল রখ লেওয়া হল’, ‘হি ক া ে জ লকন ক া হল?’ অথবাৎ ‘এটা এমন লেওয়া হল 
লকন?’ ‘ওটা অমন হল লকন?’ ‘ওই কম লকন হল না’ - বিবধবিধানিত্ এমন সমি প্ররশ্ন  মূল ও প্রাথবমক বিষয়গুরলা 
আরলাবচত্ হল। 
. 
প্রথমত্, স্বরঘাবষত্ নাবিক িা সংশ্য়িােী কা ও কারে ইসলামরক বিরেন্ড ক িা  জনয আমারে  সৃবষ্ট ক া হয় নাই। আমারে  
সৃবষ্ট ক া হরয়রে আল্লাহ  ইিাোরত্  উরেরশ্য। এমন নাবিক আ  সংশ্য়িােীরে  কথায় মরনারর্াি না লেওয়াই উিম। কা ণ 
ও া সাধা ণত্ এটাই বনয়যাত্ কর  লনয় লর্ ঈমান আনরি না। ি ং বিবধ বিধান বনরয় প্রশ্ন কর  ঈমানো রে  ঈমান বনরয় 
সংশ্য় সৃবষ্ট ক রিঃ বঠক শ্য়ত্ারন  মত্। শ্য়ত্ান বনরজ জাহান্নামী, আ  লস আ ও মানুষরক ত্া  সারথ জাহান্নারম বনরয় লর্রত্ 
চায়। ত্াই এরে  কার্বকলারপ মরনারর্াি না লেওয়া  প ামশ্ব থাকল। 
. 
বেত্ীয়ত্, বিবধবিধান বনরয় লর্সি প্রশ্ন ক া হয় লসগুরলা আরলাচনা ই োবি  ারখ না। এধ রন  প্রশ্ন অিাি  আ  এ  সহজ 
উি  হলঃ কা ণ আল্লাহ বিধান প্রোরন  লেরত্র সিরচরয় অবধকা ী এিং বত্বন এমনটাই লচরয়রেন। 
. 
বিবধবিধান বনরয় প্রকৃত্পরে নাবিক আ  সংশ্য়িােীরে  প্রশ্ন ক া  আসল কা ণ এই লর্ – ত্া া আল্লাহরক বিশ্বাস কর  না। 
আল্লাহ এই মহাবিরশ্ব  সৃবষ্টকত্বা, বত্বনই বিধান লেওয়া  একমাত্র অবধকা ী। এই লিাধবট র্া  থাকরি লস সহরজই বিধান লমরন 
বনরত্ পার । নাবিকরে  এই লিাধ লনই িরলই ত্া া সিবকেুরত্ লকন প্রশ্ন কর । আল্লাহ লর্ বিধান কলযাণক  মরন কর রেন 
ত্াই বেরয়রেন – একথা িলরলও ঈমান না আনরত্ চাওয়া ও া প্রশ্ন ক রি, আল্লাহ লকন এটারক কলযাণক  মরন ক রলন? লকন 
ত্া  বিপ ীত্ কাজবটরক কলযাণক  মরন ক রলন না? – ওরে  প্রশ্ন কখরনাই লশ্ষ হরি না। কা ণ ও া বিশ্বাসই ক রত্ চায় 
না। অথচ সমি বিধারন  বপেরন বহকমাহ আমারে রক জানারনা হয় নাই। কা ণ এই েুবনয়া  প ীো পাশ্ ক রত্ সমিবকেু  
উি  জানা আমারে  প্ররয়াজন নাই। 
. 
সিবকেুরত্ ‘লকন’ প্রশ্ন লর্ অিাি  ত্া  একটা উোহ ণ বেই। লর্মনঃ লকারনা নাবিরক  নাম ‘আবশ্কু ’ লকন হল? লকন 
‘োবসকু ’ হল না? ত্া  িািা মা ল রখরে – ত্াই? লকন লসটাই  াখল? লকন অনয নাম  াখল না?... এভারি চলরত্ই থাকরি। 
লকানও নাবিক িা বিবধবিধান বনরয় প্রশ্নকা ী হয়রত্া ত্ারে  নাম বনরয় কখরনা এভারি লভরি লেরখ না অথচ প্রশ্নগুরলা একই 
কযাটািব  । ত্া  িািা মা এই নামটাই পেন্দ কর রে, ত্াই ল রখরে। লত্মবন আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লাও লর্রকারনা বিধান লেওয়া  
সিরচরয় লিবশ্ অবধকা ী এিং বত্বন ত্াাঁ  ইচ্ছামত্ উপরর্ািী বিধান বেরয়রেন - িযস। 
. 
তৃ্ত্ীয়ত্, কা ও ঈমান আবনরয় লেওয়া  োবয়ত্ব আমারে  লেওয়া হয় নাই। আমারে  োবয়ত্ব শুধু লপৌঁরে লেওয়া। ঈমান আনা িা 
না আনা িযবিিত্ িযাপা । ত্াই ঈমান লক আনরলা আ  লক নাবিকই  রয় লিল ত্ারত্ লসই িযবি োড়া কা ও বকেু র্ায় আরস 
না। এটা শুধুমাত্র ওই িযবি ই বিশ্বারস  িযাপা , ওই িযবি ই জান্নাত্-জাহান্নারম  িযাপা । বেত্ীয় পরয়রন্ট সমি নাবিকরে  



 

437 

বিধান সম্পবকবত্ সমি প্ররশ্ন  মূল জিাি লেওয়া হরয়রে। লকউ মানরলা বক না মানরলা লসটা ত্া  িযাপা । 
. 

পব রশ্রষ উরল্লখয, বকেু বিবধবিধারন  বহকমাহ আল্লাহ  বু্বল আ’লামীন আমারে  জাবনরয়রেন। লসসি বহকমাহ আমারে  
ঈমানরক শ্ি কর । বকন্তু লকারনা হুকুরম  বপেরন বহকমাহ জানা না থাকা প্রকৃত্ মুবমনরে  হৃেরয়  ঈমান লত্া কমায়ই না, ি ং 
লসই বহকমাহ জানা থাকা লথরকও লিবশ্ ঈমান সিা  কর । কা ণ লস ত্খন পুর াপুব  আল্লাহ  উপ  ভ সা কর । ত্া  বিশ্বাস 
ত্খন িারয়রি বিশ্বারস বিরয় িত্বায় – বঠক লর্মনবট আল্লাহ আমারে  লথরক চান। 
. 
হুকুম বেরয়রেন স্বয়ং আল্লাহ, ত্াই হুকুরম  বহকমাহ না লজরনও িান্দা লমরন লনয়। নাবিক, সংশ্য়িােী আ  নাবিকত্া আিাি 
চুশ্ীল া মরন প্রারণ বিশ্বাসই কর  না লর্ আল্লাহ  বু্বল আ’লামীন হরলন সৃবষ্টকত্বা। ত্ানাহরল একথা িাচ্চা াও লিারে – সৃবষ্ট 
কর রেন বর্বন, হুকুম লেওয়া  একচ্ছত্র অবধকা  একমাত্র ত্াাঁ ই। 
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১১৬ 
Mercy Killing  
-ত্ানভী  আহরমে 
 

মবিরষ্ক  বনরচ িলা  বপেন বেকটায় থারক Spinal Cord র্া িাংলায় সুষুম্না কান্ড বহরসরি পব বচত্। আ  পুর া শ্ ীর   লসেব  
নাভব বসরস্ট্ম িলা  বপেরন  এই স্পাইনাল কিব বেরয়ই মবিরষ্ক লপৌঁরে। 
. 
শ্ ীর   লকারনা অংশ্ িযথা অনুভি হরলও লসই অনুভূবত্ Spinal Cord বেরয়ই মবিরষ্ক লপৌঁোয়। এখন হঠাৎ কা ও Spinal 
Cord বিবচ্ছন্ন হরয় লিরল লস লকারনা র্যণা িুরে উঠা  আরিই মৃতু্যি ণ ক রি। একা রণ োাঁবস  িযিস্থায় েবড় একটা বনবেবষ্ট 
নেরঘবয  ক রত্ িলা হয় র্ারত্ আসাবম  ওজরন  কা রণ িলা  বপেরন  অংরশ্  স্পাইনাল কিব লভরঙ্গ র্থাসম্ভি কম করষ্ট  মৃতু্য 
হয়। র্বেও অরনরক মরন কর ন লর্ োাঁবস বেরয় অবেরজরন  অভাি ঘবটরয় মৃতু্য বনবিত্ ক া হয়, বকন্তু আেরত্ লসবট লেয 
থারক না। োাঁবস  সময় স্পাইনাল কিব না লভরঙ্গ এমনটা হরল আসাবম  প্রচন্ড কষ্ট সহয কর  ম রত্ হয়। 
. 
ইরলকবিক শ্ক িা  াসায়বনক বিষবিয়ায় িাবহযকভারি লেরখ িুো না লিরলও লসখারনও লর্ প্রচন্ড র্যণা সহয কর ই আসাবম  
মৃতু্য হয় লসটা লমবিরকল লস্পশ্াবলস্ট্, িািা  সিাই একিারকয স্বীকা  কর ন। কা ণ ওই লর্ Spinal Cord পুর া শ্ ীর   
র্যণা িরয় বনরয় র্ায় মবিরষ্ক! 
. 
িলা  বপেরন Spinal Cord লক লঢরক থাকা হাড়ও হয় খুি ন ম। ত্াই লসখানকা  Spinal Cord বিবচ্ছন্ন কর  বেরয়  ীবত্মত্ 
বিনাকরষ্ট মৃতু্য লেওয়ারক অরনকসময়ই Mercy Killing িরল অবভবহত্ ক া হয়। 
. 
আ  লভাাঁত্া বকেু বেরয় সরজার  আঘাত্ ক িা  চাইরত্ ধা ারলা বকেু বেরয় আ ও দ্রুত্ Spinal Cord বিবচ্ছন্ন ক া লর্ন 
মৃতু্যপ্রাপ্ত আসাবম  ওপ ও সরিবাচ্চ েয়া লেখারনা। ত্াই আল্লাহ  বু্বল আ'লামীন র্খন রু্রদ্ধ  ময়োরনও হারত্, পারয়, লপরট 
আঘাত্ কর  কষ্ট বেরয় মা রত্ না িরল মুসবলমরে রক বনরেবশ্ বেরলন ,"অত্ঃপ  র্খন লত্াম া কাবে রে  সারথ রু্রদ্ধ অিত্ীণব 
হও, ত্খন ওরে  িেবারন আঘাত্ হান..." (সূ া মুহাম্মাে) ত্খনও আল্লাহ  বু্বল আ'লামীন েয়া ক রলন। এোড়া আম া জাবন 
ইসলারম মৃতু্যেন্ডপ্রাপ্ত আসামীরকও িলায় ধা ারলা অস্ত্র বেরয় আঘাত্ কর ই মৃতু্য লেওয়া  বিধান বেরয়রে। এ  মাধযরম ইসলাম 
মৃতু্যপ্রাপ্ত আসামী ও সিরচরয় কম র্যণায় মৃতু্য পািা  অবধকা  বেল! বেল Mercy Killing! 
. 
লেখরত্ ভয়ঙ্ক  হরলও এটাও িািিত্া। আ  ত্াোড়া লেখরত্ ভয়ঙ্ক  িরলই এই পদ্ধবত্ কারয়ম হরল সমারজ অপ াধপ্রিণত্া 
করম র্ায়। ত্থাকবথত্ উন্নত্ লেশ্গুরলা  সারথ এরেরত্র লসৌবে আ রি  বিবভন্ন অপ াধ সংিবঠত্ হওয়া  পব সংখযান লঘাঁরট 
লেখরত্ পার ন। লকারনাবকেু লেখরত্ িীভৎস হরলই লর্ ত্া অকার্বক ী, িিব  হরি এটা একটা অপরু্বি। 
. 
মজা  িযাপা  হল, ইসলাম িেবারন মা রত্ িরল, ত্াই ইসলাম িিব  - এমন োলতু্ রু্বি লেখারনা কলা বিজ্ঞানী া কখনও বকন্তু 
এই বিষয়টা নিজ্ঞাবনক েৃবষ্টরকাণ লথরক আরলাচনা ক রত্ চায় না, চরল র্ায় মানবিক েৃবষ্টরকারণ। অথচ লর্ৌবিকভারি নাবিকত্া 
লকারনা মানবিকত্া ধা ণ ক রত্ পার  না! 
 
ল োর েঃ 
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[১] https://www.verywell.com/how-we-feel-pain-2564638 

[২] http://www.livescience.com/10767-execution-science-kill-per… 
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১১৭ 
ইেরক  ঘটনাঃ আবয়শ্া ( া) এ  উপ  অপিারে  ঘটনা বনরয় ইসলাম বির াধীরে  
আপবি ও ত্া  জিাি  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

লমরয়রে  লেরখ সিরচরয় লিশ্ী লচাখ লহোজত্কা ী লেরল  উপর ই মারে মারে চব ত্রহীনত্া  অবভরর্াি আরস। অেীলত্া লথরক 
সিরচরয় েূর  থাকা লমরয়টা  উপর ই আরস চূড়াি অেীলত্া  অবভরর্াি। বনরেবাষ মানুরষ  পৃবথিীটা ত্খন খুি সংকীণব হরয় 
পরড়। জীিনটা লমরঘ আাঁধা  হরয় পরড়। বকন্তু ত্াাঁ া আল্লাহ  উপ  ভ সা  ারখন। ত্াই আল্লাহ স্বয়ং ত্ারে  ইিরত্  লহোজত্ 
কর ন। লর্মনটা কর বেরলন মব য়াম(আঃ) এ  লেরত্র। কর বেরলন আমারে  মা আরয়শ্া( াঃ) এ  লেরত্র। চা পারশ্  সকল 
লমঘ েূ ীভূত্ হরয় েকেরক সূর্ব উরঠ। বকন্তু র্ারে  হৃেয়রক িিত্া লজরক িরস, ত্া া কপটত্া ক রিই। লসকারল কর রে, 
একারলও ক রি। আজরক  িল্প লত্মন একটা ঘটনারক বনরয়। 
. 
ঘটনাটা সী ারত্  পাত্ায় “ইেরক  ঘটনা” নারম পব বচত্। ঘটনাবট ঘরট পিম বহজ ী  শ্ািান মারস। িনু মুসত্াবলরক  রু্রদ্ধ। 
এ রু্রদ্ধ আরি লথরকই িুো র্াবচ্ছরলা লর্, লত্মন লকান  িপাত্ ঘটরি না। মুসবলম া বিনা প্রবত্েন্দ্বীত্ায় বজত্রি। ত্াই মবেনা  
বিপুল সংখযক মুনাবেক া এ রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহণ কর বেরলা। ইিরন সা’ে িণবনা কর ন- “এই অবভর্ারন অসংখয মুনাবেক অংশ্গ্রহণ 
কর  র্া অনয লকারনা অবভর্ারন আরি লেখা র্ায়বন।" 
. 
 াসূল(সাঃ) র্খন লকারনা সের  লি  হরত্ন, ত্খন স্ত্রী বনিবাচরন  জনয লটা ী ক রত্ন। িনু মুসত্াবলরক  রু্রদ্ধ অবভর্ারন 
সে সঙ্গী বহরসরি লটা ীরত্ আরয়শ্া( াঃ) এ  নাম আরস। আরয়শ্া( াঃ) র্াত্রাকারল বপ্রয় ভবি আসমা( াঃ) এ  একবট হা  ধা  
লনন। হা বট  আংটা এরত্া েূিবল বেরলা লর্ িা িা  খুরল র্াবচ্ছরলা। সের  আরয়শ্া( াঃ) বনজ হাওোরত্ আর াহণ ক রত্ন। 
এ প  হাওো  োবয়রত্ব থাকা সাহািীিণ হাউো উরঠ  বপরঠ উঠরত্ন। ত্খন আরয়শ্া( াঃ) এ  িয়স বেল লকিল লচৌে িে । 
বত্বন এরত্া হালকা িড়রন  বেরলন লর্, হাওো-িাহক সাহািীিণ সাধা ণত্ িুেরত্ পা রত্ন না লর্, বভত্র  লকউ আরে বক লনই! 
. 
সে কারল  ারত্  লিলায় এক অপব বচত্ জায়িায় র্াত্রাবি বত্ হয়। আরয়শ্া( াঃ) প্রকৃবত্  িারক সাড়া বেরত্ েূর  চরল লিরলন। 
লে া  সময় হঠাৎ িলায় হাত্ বেরয় লেখরলন ধা  ক া হা বট লনই। বত্বন প্রচণ্ড ঘািরড় লিরলন। প্রথমত্, ত্া  িয়স বেল কম 
আ  ত্া  উপর  হা বট বেল ধা  ক া। হত্ভম্ব হরয় বত্বন হা বট খুাঁজরত্ লািরলন। িয়স কম হিা  কা রণ ত্া  ভ্রমরণ  
অবভজ্ঞত্া বেরলা না। বত্বন লভরিবেরলন র্াত্রা আিা  শুরু হিা  আরিই বত্বন হা বট খুাঁরজ পারিন আ  সময়মরত্া হাওোরত্ 
লপৌঁরে র্ারিন। বত্বন না কাউরক ঘটনাবট জানারলন, না ত্া  জনয অরপো ক া  বনরেবশ্ বেরলন। 
. 
খুাঁজরত্ খুাঁজরত্ বত্বন হা বট লপরয় লিরলন বকেুেণ প । বকন্তু ত্ত্েরণ কারেলা  ওনা হরয় লিরে। ত্া া লভরিবেরলন, 
আরয়শ্া( াঃ) হাওো  মরধযই  রয়রেন। এবেরক আরয়শ্া( াঃ) কারেলা  স্থারন এরস কাউরক লপরলন না। বত্বন চাে  মুবড় বেরয় 
লসখারনই পরড়  ইরলন। ভািরলন, র্খন কারেলা িুেরত্ পা রি ত্খন আিা  এখারন বের  আসরি। 
. 
লস সের  সাকাহ বহরসরি োবয়রত্ব বেরলন সেওয়ান( াঃ)। সাকাহ িলরত্ কারেলা   েণারিেণকা ীরে  িুোরনা হয়। ত্ারে  
কাজ বেরলা কারেলারক বকেু েূ  লথরক অনুস ণ ক া। লকউ বপবেরয় পড়রল বকংিা লকারনা বকেু হাব রয় লিরল ত্া কারেলারক 
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লপৌঁরে লেয়া। সেওয়ান( াঃ) বেরলন খুি িরড়া মারপ  সাহািী। বত্বন পথ চলরত্ চলরত্ অস্পষ্ট অিয়ি লেখরত্ লপরয় সামরন 
এবিরয় লিরলন। আ  চাে  মুবড় লেয়া অিস্থারত্ও আরয়শ্া( াঃ) লক বচনরত্ পা রলন। কা ণ, পেবা  বিধান নাবর্ল হিা  পূরিব 
বত্বন আরয়শ্া( াঃ) লক লেরখবেরলন। আরয়শ্া( াঃ) ত্খন ঘুবমরয় পরড়বেরলন। ত্ারক সজাি ক া  জনয সেওয়ান( াঃ) লজার  
“ইন্না-বলল্লাহ” িরল আওয়াজ বেরলন। িলরলন, “এ লর্  াসূল(সা) এ  সহধবমবণী! আল্লাহ আপনা  উপর   হম করুন! বক কর  
আপবন বপরে  রয় লিরলন?” 
. 
আরয়শ্া( াঃ) লকারনা কথা  জিাি বেরলন না। সেওয়ান( াঃ) একবট উট এরন ত্ারত্ আরয়শ্া( াঃ) লক আর াহণ ক রত্ িরল 
েূর  সর  োাঁড়ান। আরয়শ্া( াঃ) উরট  বপরঠ আর াহণ ক রল বত্বন উরট  লািাম ধর  সামরন পথ চলরত্ থারকন। অরনক লচষ্টা 
কর ও লভার   আরি ত্া া কারেলারক ধ রত্ পা রলন না। 
. 
ঘটনাবট এরত্াটুকুই। এিং লর্ লকারনা সের  এমনটা ঘটা একেম স্বাভাবিক। বকন্তু র্ারে  হৃেরয় িিত্া আরে ত্া া ঘটনাবটরক 
লুরে বনরলা। কুৎসা  টারত্ লািরলা। ত্রি র্ারে  হৃেয় পবিত্র ত্া া এসি লশ্ানামাত্রই কারন আঙু্গল বেরয় িলরত্নঃ আল্লাহ 
মহাপবিত্র! এটা সুস্পষ্ট অপিাে োড়া বকেুই না। 
আিু আইয়ুি( াঃ) ত্া  স্ত্রীরক বজরজ্ঞস ক রলন, “লহ উরম্ম আইয়ুি! র্বে লত্ামা  িযাপার  লকউ এমন মিিয ক রত্া, তু্বম বক 
লমরন বনরত্?” ত্া  স্ত্রী জিাি বেরলন, “আল্লাহ মাে করুন, লকারনা অবভজাত্ না ীই ত্া লমরন বনরত্ পার  না।” ত্খন আিু 
আইয়ুি( াঃ) িলরলন, “আরয়শ্া( াঃ) লত্ামা  লচরয় অরনক অরনক লিবশ্ অবভজাত্। ত্াহরল ত্া  পরে এটা বকভারি লমরন লনয়া 
সম্ভি!” 
. 
এ ঘটনা সি জায়িায় েড়ারনা  মূল লহাত্া বেরলা আবু্দল্লাহ ইিরন উিাই। আবমরুল মুনাবেকুন, মুনাবেকরে  সেবা । ঘটনািরম 
আর া বত্নজন সম্মাবনত্ সাহািী এই কুচরি জবড়রয় পরড়ন। হাসসান ইিরন সাবিত্( াঃ), হামনা বিনরত্ জাহশ্( াঃ) আ  
বমসত্াহ ইিরন আসাসাহ( াঃ)। 
. 
এবেরক আরয়শ্া( াঃ) মবেনা লপৌঁোরনা  প  ভীষণ অসুস্থ হরয় পরড়ন। ত্াই বত্বন ঘটনাবট সম্পরকব বকেুই জানরত্ন না। 
 াসূল(সাঃ) আ  আিু িক ( াঃ) ত্ারক বকেুই জানারলন না। আরয়শ্া( াঃ) আ   াসূল(সাঃ) এ  মরধয খুিই উষ্ণ সম্পকব বেরলা 
সিসময়।  াসূল(সাঃ), আরয়শ্া( াঃ) লক সিরচরয় লিশ্ী ভারলািাসরত্ন। এক সারথ লেৌড় লখলরত্ন, ইচ্ছা কর  লহর  লর্রত্ন। 
আরয়শ্া( াঃ) পারত্র  লর্ বেক বেরয় পান ক রত্ন,  াসূল(সাঃ) লসবেক বেরয় পাবন পান ক রত্ন। 
. 
আরয়শ্া( াঃ) অসুস্থ হরল বত্বন েয়া আ  লকামলত্া প্রেশ্বন ক রত্ন। বকন্তু এিার   অসুস্থত্ায় আরি  মরত্া লকামলত্া প্রেশ্বন 
ক রলন না। আরয়শ্া( াঃ) লেয ক রলন  াসূল(সা:) আ  আরি  মরত্া ত্া  সারথ প্রাণ খুরল কথা িরলন না। 
পুর া িযাপা টায় বত্বন খুি কষ্ট লপরলন। ত্াই  াসূল(সাঃ) এ  অনুমবত্ বনরয় বপতৃ্িৃরহ চরল লিরলন। ত্খরনা বত্বন আসল 
ঘটনাবট জানরত্ন না। প িত্বীরত্, একবেন  ারত্  লিলা প্রাকৃবত্ক প্ররয়াজরন িাইর  লি  হরল বমসত্াহ( াঃ) এ  মা ত্ারক 
পুর া ঘটনাবট জানান। বনরজ  লেরলরক মা হরয় অবভশ্াপ লেন। আরয়শ্া( াঃ) এ  কারে ত্খন সিবকেু পব ষ্কা  হরয় লিরলা। 
ত্া  মাথায় আকাশ্ লভরঙ্গ পড়রলা। বত্বন  াত্-বেন অবি ত্ কাাঁেরত্ থাকরলন। 
. 
এবেরক ত্া  বিরুরদ্ধ অপিােকা ী া আর া লজার  লশ্ার  ত্ারে  কুৎসা  টারত্ থারক। প্রায় ১ মাস হরয় র্ায়। লকারনা মীমাংসা 
হয় না। মুনাবেক আ  গুবটকরয়ক িযবি োড়া সিাই বিশ্বাস ক রত্া আরয়শ্া( াঃ) বনরেবাষ বেরলন। ত্া পর ও স্বচ্ছত্া  স্বারথব 
 াসূল(সাঃ) ঘটনা  ত্েি ক রলন। বত্বন উসামা( াঃ) আ  আলী( াঃ) এ  সারথ প ামশ্ব ক রলন। উসামা( াঃ) িলরলন, “লহ 
আল্লাহ   াসূল! আপনা  পব িা  সম্পরকব আম া ভারলা বভন্ন আ  বকেুই জাবন না।” আলী( াঃ) ঘটনা  আর া সুষু্ঠ ত্েরি  



 

442 

জনয  াসূল(সাঃ) লক ঘর   োসীরে  বজরজ্ঞস ক রত্ িলরলন। োসীরক বজরজ্ঞস ক া হরল লস িলরলাঃ ত্া  মরধয আবম লোরষ  
বকেুই লেবখ না। লকিল এরত্াটুকুই লর্, বত্বন র্খন-ত্খন ঘুবমরয় পরড়ন, আ  িক ী এরস সি সািাড় কর  বনরয় র্ায়। 
. 
 াসূল(সাঃ) িুকভ া কষ্ট বনরয় সিা  উরেরশ্য ভাষণ বেরলন। িলরলন, “ললাকসকল! মানুরষ  বক হরয়রে? ত্া া আমা  পব িা  
সম্পরকব আমারক কষ্ট বেরচ্ছ। ত্া া বমথযা িলরে আমা  পব িার   বিরুরদ্ধ।” 
 াসূল(সাঃ) এ প  আিু িক ( াঃ) এ  িৃরহ আিমন কর ন। আরয়শ্া( াঃ)রক উরেশ্য কর  িলরলনঃ লহ আরয়শ্া! ললারক া বক 
িলািবল ক রে ত্া লত্া লত্ামা  জানা হরয় লিরে। তু্বম আল্লাহরক ভয় কর া। আ  ললারক া লর্সি িলািবল ক রে ত্ারত্ বলপ্ত 
হরয় থাকরল তু্বম আল্লাহ  বনকট ত্ওিা কর া। আল্লাহরত্া িান্দা  ত্ওিা কিুল কর  থারকন। 
. 
আরয়শ্া( াঃ) লস করষ্ট  অবভজ্ঞত্া  কথা সম্পরকব িরলনঃ আল্লাহ  কসম! বত্বন আমারক লেয কর  একথাগুরলা িলা  প  
আমা  লচারখ  অশ্রু সমূ্পণব শুবকরয় র্ায়। আমা  সম্পরকব কু ’আন নাবর্ল হরি! আমা  বনরজরক বনরজ  কারে ত্া  চাইরত্ তু্চ্ছ 
মরন হরয়রে। ত্খন আবম িললাম- আমা  সম্পরকব লর্সি কথা িলা হরচ্ছ লস িযাপার  আবম কখরনাই ত্ওিা ক রিা না। আবম 
র্বে ত্া স্বীকা  কব  ত্রি আল্লাহ জারনন লর্ আবম বনরেবাষ আ  র্া ঘরটবন ত্া স্বীকা  ক া হরয় র্ারি। আবম ইয়াকুি(আঃ) আ  
নাম স্ম ণ ক রত্ চাইলাম। বকন্তু মরন ক রত্ পা লাম না। ত্াই আবম িললাম- ইউসুে(আঃ) এ  বপত্া র্া িরলবেরলন, লত্মন 
কথাই আবম উচ্চা ণ ক রিাঃ 
“ সুন্দ  সি ই(উিম) আ  লত্াম া র্া িলরো লস িযাপার  আবম আল্লাহ  বনকট সাহার্য প্রাথবনা ক বে।” (সূ া ইউসুেঃ১৮) 
. 
এ পর্বারয় আল্লাহ  পে লথরক ওহী নাবর্ল হরলা আরয়শ্া( াঃ) সম্পরকব- 
. 
“র্া া বমথযা অপিাে  টনা কর রে, ত্া া লত্ামারে ই একবট েল। লত্াম া এরক বনরজরে  জরনয খা াপ মরন কর া না; ি ং 
এটা লত্ামারে  জরনয মঙ্গলজনক। ত্ারে  প্ররত্যরক  জরনয ত্ত্টুকু আরে র্ত্টুকু লস লিানাহ কর রে এিং ত্ারে  মরধয লর্ এ 
িযাপার  অগ্রণী ভূবমকা বনরয়রে, ত্া  জরনয  রয়রে বি াট শ্াবি। 
র্া া পেন্দ কর  লর্, ঈমানো রে  মরধয িযবভচা  প্রসা  লাভ করুক, ত্ারে  জরনয ইহাকাল ও প কারল র্যণাোয়ক শ্াবি 
 রয়রে। আল্লাহ জারনন, লত্াম া জারনা না।” (সূ া নূ ঃ ১১,১৯) 
. 
আয়াত্ নাবর্রল  প  আরয়শ্া( া:) এ  মা প্রচণ্ড খুশ্ী হন। লমরয়রক িরলন: র্াও মা! আল্লাহ   াসূরল  শুকব য়া আোয় কর া। 
আরয়শ্া( া:) ত্খন এক িুক অবভমান বনরয় িলরলন: আবম কখরনাই ত্া  শুকব য়া আোয় ক রিা না। ি ং লর্ই আল্লাহত্ায়ালা 
আমা  বনষু্কলষত্া  সােয বেরয়রেন, আবম লকিল ত্া ই শুকব য়া আোয় ক রিা। 
. 
িত্বমান সমরয়  ইসলাম-বিরেষী া প্রশ্ন লত্ারল লর্, 
“ লর্রহতু্ আয়াত্ নাবর্ল হরত্ এক মারস  লিশ্ী সময় লারি, এরত্ বক লিাো র্ায় না লর্, মুহাম্মে আসরল কনবেউজি বেরলন 
লর্ বত্বন বক ধ রন  আয়াত্ উপস্থাপন ক রিন? বত্বন আসরল মাবসরক  অিস্থা লেরখ বনবিত্ হরত্ চাবচ্ছরলন, আরয়শ্া বনরেবাষ 
বক না! ত্া না হরল এক মাস অরপো লকরনা?” 
. 
এরকিার  কট্ট  ইসলাম-বিরেষী ললখকরে  ললখা না পড়রল এ ধ রন  বসদ্ধারি লপৌঁোরনা অসম্ভি। সবত্য িলরত্, আবম র্খন 
পুর া ঘটনাবট পরড়বে বনভব রর্ািয উৎস লথরক, ত্খন আমা  ঈমান আর া িৃবদ্ধ লপরয়রে। িযাপা টা িযাখযা ক বে। 
. 
ললখক া র্খন লকারনা বকেু বলরখন ত্খন ত্ারে  ললখায় ত্ারে  জীিরন  োপ েুরট উরঠ। এটা েুরট উঠরত্ িাধয। এ িযাপা টা 
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মানিীয়। র্বে কু ’আন সবত্যই  াসূল(সাঃ) এ  বনরজ  আবিষ্কা  হরত্া, ত্রি বত্বন ত্ৎেণাৎ এ বিষরয় আয়াত্  চনা ক রত্ন। 
কা ণ, পৃবথিীরত্ বত্বন ত্খন আরয়শ্া( াঃ)-রকই সিরচরয় লিশ্ী ভারলািাসরত্ন। এক মাস অরপো কর  জল-রঘালা ক া  
সুরর্াি বেরত্ন না। এক মারস  লিশ্ী বিলম্ব ক াটাই প্রমাণ কর , কু ’আন ত্া  বনরজ  ললখা নয়। 
আ  করত্াটা কুৎবসত্ মানবসকত্া  হরল, পুর া িযাপা বটরক মাবসরক  বেরক টানা র্ায়? ত্া া িুোরত্ চান লর্,  াসূল(সাঃ) 
আসরল মাবসরক  অিস্থা লেরখ িুেরত্ লচরয়বেরলন লর্, সবত্যই আরয়শ্া( াঃ) এ গুনারহ  কাজ কর বেরলন বকনা! এটা একটা 
হাসযক  রু্বি। কা ণ-- 
. 
প্রথমত্, আরয়শ্া( াঃ) লথরক লিশ্ করয়কবট হােীস িবণবত্ হরয়রে স্বামী-স্ত্রী  সম্পরকব  িযাপার । বকন্তু বত্বন কখরনা মা হরত্ 
পার নবন। ত্াই অিশ্যই এভারি  াসূল(সাঃ) ত্ারক বিচা  ক রিন না। 
বেত্ীয়ত্, আরয়শ্া( াঃ) ত্খন  াসূল(সাঃ) এ  বনকরট বেরলন না। বত্বন বপতৃ্িৃরহ চরল বিরয়বেরলন। 
তৃ্ত্ীয়ত্, ওহী নাবর্রল  বঠক আরিও  াসূল(সাঃ) গুনাহ কর  থাকরল আরয়শ্া( াঃ) লক ত্ওিা ক রত্ িরলবেরলন। র্া  অথব, 
ওহী নাবর্রল  আরি বত্বন বনরজ বসদ্ধাি লেনবন এ িযাপার । 
. 
সযা  উইবলয়াম লমইিা  ত্া  “লাইে অে মুহাম্মে” গ্ররন্থ ইোক বনরয় ভয়ািহ সি কথা বলরখরেন। র্া  লকারনা বভবি লনই। 
বত্বন বনরজ লথরক িল্প লোঁরেরেন। িত্বমান কারল  ইসলাম বিরেষী া ধমব-গ্ররন্থ  মরত্াই এসি িারনায়াট কথারক আাঁকরড় 
ধর রে। বত্বন আরয়শ্া( াঃ) লক চব ত্রহীন প্রমাণ ক রত্ লচরয়রেন। লর্মনঃ একিা  হাসসান( াঃ) অনুত্প্ত হরয় আরয়শ্া( াঃ) লক 
কবিত্া লশ্ানান- 
“বত্বন পবিত্র, নধর্বশ্ীলা, বনষ্কলঙ্ক-বনরেবাষ। 
বত্বন স লা না ী  লিাশ্ত্ খান না।” 
. 
সযা  উইবলয়াম লমইিা  এই কবিত্া বনরয় বলরখন- "হাসসান অবত্ চমৎকা  কবিত্া  চনা ক রলন। ত্ারত্ আরয়শ্া এ  
পবিত্রত্া, লসৌন্দর্ব, িুবদ্ধমিা আ  বনখুাঁত্ কমনীয় লেরহ  িণবনা বেরলা। লত্াষামরে ভ া এ স্তুবত্কািয আরয়শ্া ও হাসারন  
মরনামাবলনয েূ ীক রণ কার্বক  ভূবমকা  াখরলা।” 
. 
এ ধ রন  মিিয খুি হাসযক । কা ণ, হাসসান( াঃ) র্খন এ কবিত্াবট পাঠ কর ন ত্খন আরয়শ্া( াঃ) এ  িয়স বেল চবল্লরশ্  
কাোকাবে। ত্খন ত্া  লেহ কমনীয় বক কর  হয়? র্খন আম া জাবন, পরন -রষাল িে  িয়রসই ত্া  লেহ ভা ী হরয় 
বিরয়বেরলা। 
বত্বন বলরখরেনঃ লর্রহতু্ বনখুাঁত্ কমনীয় লেরহ  প্রবত্ আরয়শ্া  ভীষণ িিব বেরলা, ত্াই লাইনবট শুরন বত্বন অবত্ মাত্রায় উৎসাবহত্ 
হরয় পরড়ন। উৎসারহ  আবত্শ্ারর্য কবিরক থাবমরয় িরলন- বকন্তু তু্বম লত্া এমন নও। 
. 
আসরল ললখরক  লিালমাল পাবকরয়রে এই লাইরন- “বত্বন স লা না ী  লিাশ্ত্ খান না।” সম্ভিত্ বত্বন জারনন না, আ িী 
িযাক রণ “কার া লিাশ্ত্ ভেণ ক া” িলরত্ িীিত্রক লিাোরনা হয়। এ লাইন ো া হাসসান( াঃ) িুবেরয়বেরলন, আরয়শ্া( াঃ) 
কখরনা লকারনা না ী  িীিত্ কর ন না। এ কথা শুরন আরয়শ্া( াঃ) এ  ইেরক  ঘটনা মরন পরড় বিরয়বেরলা। হাসসান( া:) 
বনরজই ত্া  উপ  অপিাে আর াপ কর বেরলন। ত্াই বত্বন িরলবেরলনঃ লহ হাসসান! তু্বম লত্া এমন নও। তু্বম লত্া বঠকই 
আমা  বিরুরদ্ধ অপপ্রচা  চাবলরয়বেরল। বত্বন লমারটই এ কথা লিাোনবন লর্, বত্বন লেখরত্ খুি সুন্দ  আ  হাসসান( াঃ) কুশ্রী। 
অরনক কুরু্বি লেয়া  পর ও লশ্রষ সযা  উইবলয়াম লমইিা  অিশ্য বকেুটা হত্াশ্ হরয় বলখরত্ িাধয হন- “আরয়শ্া  আরি  
জীিন আমারে  আশ্বি কর  লর্, বত্বন সমূ্পণব বনরেবাষ বেরলন।” 
. 
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ইসলাম বিরেষী া লর্খারন কুৎসা  টনা োড়া আ  বকেুই খুাঁরজ পায় না, লসখারনও আল্লাহ মুসবলমরে  জনয চমৎকা  বকেু বশ্ো 
ল রখ বেরয়রেন। আম া বশ্খরত্ লপর বে, একজন সত্ী না ী  উপ  িযবভচার   অপিাে আর াপ ক া হরল ত্া  বক ক া 
উবচত্? উন্নত্ লেরশ্ লর্খারন ধষবরণ  শ্াবি হয় না, লসখারন কু ’আন সত্ী না ীরে  উপ  িযবভচার   অপিাে আর াপ কা ীরে  
জনয করঠা  শ্াবি আর াপ কর রে। 
“র্া া সত্ী-সাধ্বী না ী  প্রবত্ অপিাে আর াপ কর  অত্ঃপ  স্বপরে চা  জন পুরুষ সােী উপবস্থত্ কর  না, ত্ারে রক 
আবশ্বট লিত্রাঘাত্ ক রি এিং কখনও ত্ারে  সােয কিুল ক রি না। এ াই না’ো মান।” (সূ া নূ ঃ৪) 
. 
বমসত্াহ( াঃ) ভুলিরম এ কুৎসায় বনরজরক জবড়রয় লেরলবেরলন। অথচ ত্া  ভ ন-লপাষণ ক রত্ন আিু িক ( াঃ)। বনরজ  
লমরয়রক এ অপিাে বেরত্ লেরখ, আিু িক ( াঃ), বমসত্াহ( াঃ) লক আ  সাহার্য ক রিন না িরল প্রবত্জ্ঞা কর ন। ত্খন এ 
আয়াত্ নাবর্ল হয়ঃ 
“লত্ামারে  মরধয র্া া উচ্চমর্বাো ও আবথবক প্রাচুরর্ব  অবধকা ী, ত্া া লর্ন কসম না খায় লর্, ত্া া আত্নীয়-স্বজনরক, 
অভািগ্রিরক এিং আল্লাহ  পরথ বহজ ত্কা ীরে রক বকেুই লেরি না। ত্ারে  েমা ক া উবচত্ এিং লোষিবট উরপো ক া 
উবচত্। লত্াম া বক কামনা কর া না লর্, আল্লাহ লত্ামারে রক েমা কর ন? আল্লাহ েমাশ্ীল, প ম করুণাময়।” (সূ া নূ ঃ২২) 
. 
এ ঘটনাগুরলা প্রমাণ কর , কু ’আন  াসূল(সাঃ) এ  লকারনা িযবিিত্ িই বেরলা না। ত্া না হরল বনজ স্ত্রীরক বনরয় িারজ 
মিিযকা ী  সাহার্য িন্ধ হরত্ লেরখ উনা  খুশ্ী হওয়া উবচত্ বেরলা। এটাই স্বাভাবিক এিং মানিীয়। এ ঘটনা প্রমাণ কর , এ 
কু ’আন মানুরষ  নত্ব  লকারনা িই না। 
. 
ি ং এ কু ’আন আল্লাহ  পে লথরক। লকিল ত্াাঁ  কারে বনরজরক বিনীত্ কর ই প্রকৃত্ “মুিমনা” হওয়া সম্ভি। 
 

সহায়ক গ্রন্থািলীঃ 
১) আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া(চতু্থব খণ্ড)- ইিরন কাবে ( হঃ) [পৃষ্ঠাঃ২৯৩-৩০১, ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন] 
২) সী ারত্ আরয়শ্া- সাইরয়যস সুলাইমান নেভী( হঃ)-[ পৃষ্ঠাঃ১২০-১৩৩,  াহনুমা প্রকাশ্নী] 
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১১৮ 
অণুিল্প – উপলবি [স্রষ্টা  অবিরত্ব  পরে অকাটয রু্বি] 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

 াহারত্  সারথ এভারি লেখা হরয় র্ারি ভাবি বন। লশ্ষিা  ত্ারক লেরখবেলাম ভাবসববট  সমািত্বরন  বেন। হল োড়া  জনয র্খন 
িযাি লিাোবচ্ছলাম, ত্খন লস আমা  রুরম এরসবেল। িযিত্া  োরক সামানয বকেু সময় ত্া  সারথ কথা হরয়বেল। এ প  
অরনক লচষ্টা কর ও ত্া  সারথ আ  লর্ািারর্াি ক রত্ পাব  বন। 
. 
লসবেন শুিিা , আবম আসর   সালাত্ আোয় কর  মসবজে লথরক লি  হবচ্ছ, বঠক এই সমরয় লকউ একজন আমা  নাম ধর  
িাকল। আবম লপেন বের  ত্াকালাম। লেখলাম লম্বা সাো পািাবি, িাোবম িরণব  টুবপ, আ  মুখভবত্ব োবড়ওয়ালা এক রু্িক। 
বচনরত্ একটু কষ্ট হবচ্ছল, ত্িুও িাক শুরন ত্া  কারে লিলাম। 
. 
আবম বকেু বজরজ্ঞস ক া  আরিই লস িলল, আসসালামু আলাইকুম। আবম  াহাত্। 
. 
আবম লচাখ িড় কর  ত্া  বেরক ত্াবকরয় আবে লেরখ লস িলল, আবম  াহা--ত্।  াহাত্  ায়হান। 
বচনরত্ লপর বেস? 
. 
বনবিত্ হওয়া  জনয িললাম আপবন বক লসই  াহাত্, র্া  সারথ আবম বিশ্ববিেযারয় পরড়বে? 
. 
লস লকিল মাথা নাড়ল। 
. 
আ  আবম অিাক বিস্মরয় ত্াবকরয়  ইলাম ত্া  বেরক। 
. 
এইত্ বকেুবেন আরিও লর্ লেরলটা স্রষ্টা  অবিত্ব বনরয়ই সবন্দহান বেল, আজ লস বেবব্ব ধাবমবক মুসবলম। িারয় পািাবি, মাথায় 
টুবপ আ  লম্বা োবড় লেরখ িুো ই উপায় লনই লর্ এ  াহাত্ই লসই  াহাত্, লর্ একসময় নাবিক বেল। 
আবম মরন মরন এসি কল্পনা ক রত্ই লস আমারক িুরক জবড়রয় বনল। 
. 
কথািাত্বা  মাধযরম জানরত্ পা লাম লস ত্া  খালাত্ ভাই এ  শ্বশু  িাবড়রত্ লিড়ারত্ এরসরে। এ প  কুশ্লাবে বিবনময় কর  
আম া মসবজে লথরক িাইর  লি  হলাম। 
. 
লি  হরয়ই আবম  াহারত্  হাত্ শ্ি কর  ধর  িললাম, আজ আ  লত্ারক োড়বে না। কত্ বেন লত্ারক খুাঁরজবে বকন্তু লকান 
হবেস ক রত্ পাব  বন। 
. 
আমা  কথা শুরনই লস ত্া  বচ রচনা মুচবক হাবসটা উপহা  বেল। 
. 
আবম িললাম,  াহাত্ KFC লত্ র্াবি? 
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. 
 াহাত্ লত্া অিাক এই অজপাড়া িারয় আিা  KFC আসরি লকাথা লথরক? 
. 
আবম িললাম আর  চল না। 
. 
আম া KFC লত্ লপৌরেই চারয়  অিবা  বেলাম। 
. 
চারয় চুমুক বেরয়ই  াহাত্ বজজ্ঞাসা ক ল, তু্ই না আমারক KFC লত্ বনরয় র্াবি িলবল? 
. 
আবম বকেু না িরল শুধু আংগুল বেরয় উপর   বেরক ইশ্া া ক লাম। 
. 
 াহাত্ উপর   বেরক ত্াবকরয়ই লহরস কুবট কুবট। 
হাবস থাবমরয় িলল, এই লত্া  KFC? 
. 
আবম িললাম, হুম। 
লেবখস না বলখা আরে কামাল েুি কণবা । কামারল  K েুরি  F আ  কণবার   C বমবলরয়ই আমারে  িাাঁরয়  বিখযাত্ KFC. 
. 
লস আর ক োবল হাবস উপহা  বেল। 
. 
আবম ত্ারক বকেু বজরজ্ঞস ক রত্ র্াি, এই মুহূরত্ব লস িলল, 
ভাই তু্ই র্বে লসইবেন আমারক কড়া কড়া কথাগুরলা না িলবত্, ত্াহরল হয়ত্ আমা  মাথা লথরক নাবিকত্া  ভূত্ নামত্ই না। 
লকান সুেূর  লর্ পরড় থাকত্াম ত্া িলাই িাহুলয। 
. 
-লসইবেন মারন? 
. 
-লত্া  মরন লনই, সমািত্বন প িত্বী  ারত্  কথা। 
. 
আবম মাথা চুলকাবচ্ছ লেরখ লস িলল, আর  ঐ লর্ আবম লত্ারক কত্গুরলা উটাপাটা প্রশ্ন কর বেলাম, আ  তু্ই খুি সুন্দ  কর  
লসগুরলা  জিাি বেরয়বেবল। 
. 
আবম িললাম, ওহ, হযাাঁ মরন পরড়রে। 
. 
. 
সা াবেন সমািত্বন অনুষ্ঠারন  লপেরন লেৌড়ারেৌবড় কর   ারত্ লিশ্ ক্লাি হরয় পরড়বেলাম। লভরিবেলাম একবেন আ াম কর  
প বেন সকারল  ওয়ানা লেি বকন্তু িারস  অগ্রীম বটবকট কাটা বেল িরল অিত্যা লসবেনই  ওয়ানা বেরত্ হরয়বেল। 
বজবনসপত্র গুোবচ্ছলাম। 
এমন সময়  াহাত্ এরস হাবজ । 
. 
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আমারক লেরখ িলল, চরল র্াবচ্ছস? 
-আবম মাথা নাড়লাম। 
-আমা  লর্ একটা প্রশ্ন বেল? 
- িল। 
- আচ্ছা লত্া া বিশ্বারস  প্রবত্ এত্ গুরুত্ব বেস লকন? এখন বিজ্ঞারন  রু্ি প্ররু্বি  রু্ি, বিশ্বায়রন  রু্ি। সিবকেুরক বিজ্ঞারন  
উপ  বভবি কর ই র্াচাই ক রলই হয় না। স্রষ্টা আ  ধমব বজবনসটা আবেম িযপা  োড়া বকেুই নয়। 
. 
এরক লত্া ক্লাি শ্ ী , আিা  র্াওয়া  জনয ত্াড়াহুরড়া কর  িযাি লিাোরত্ হরচ্ছ, ত্া  উপ  আিা   াহারত্  উপদ্রি। মাথাটা 
ভন ভন ক বেল। 
. 
আবম বকেুটা উচ্চস্বর ই িললাম, হুমায়ুন আজারে  "আমা  অবিশ্বাস" িই লথরক িলবেস, ত্াই না? 
. 
 াহাত্ িলল তু্ই বকভারি িুেবল? 
. 
কথা  জিাি না বেরয়ই আবম িললাম, আচ্ছা  াহাত্! তু্ই র্ারে রক িািা মা িরল িাবকস, ত্া া লত্া  িািা মা বিজ্ঞান বেরয় 
প্রমাণ কর বেবল লকানবেন? 
. 
- না। 
. 
-ত্াহরল তু্ই বকভারি িুেবল লর্ র্ারে রক তু্ই িািা মা িরল িাবকস এরে  লথরকই তু্ই জম বনরয়বেবল? এ াই লত্া  আসল 
িািা-মা? এমনও লত্া হরত্ পার  লর্, লত্ারক একবট িাস্ট্বিরন পাওয়া লিরে। িাস্ট্বিরন  িারি  লখাসা, পবলবথন, খািারড়  
উবচ্ছরষ্ট    যান্ডম সংবমশ্ররণ  েরলই লত্া  জম হয়। তু্ই র্ারে রক বনরজ  পব িার   সেসয বহরসরি জাবনস ত্া া লত্ারক 
িাস্ট্বিরন লপরয় েিক বনরয় বনরলা। 
. 
 াহাত্ লিশ্ বচিায় পরড় লিরলা। লকননা, লস লত্া ত্া  বপ্রবেপযাল লথরক স রত্ পার  না। র্া লস লেরখবন, ত্া বিশ্বাস ক রি 
লকমন কর ? ত্া  কারে লত্া আসরলই এমন প্রমাণ লনই লর্ লস র্ারে রক বপত্ামাত্া বহরসরি জারন ত্ারে  লথরকই ত্া  জম। 
লকননা আেটা  অল, সৃবষ্টকত্বা িরল লত্া বকেু লনই। সিবকেুই লত্া   যান্ডমবল বিরয়ট হরয়রে !!! 
. 
র্াই লহাক  াহারত্  ত্াৎেবণক জিাি বেল, আবম লোটরিলা লথরকই ত্ারে রক িািা মা বহরসরি লেরখ আসবে। আ  আমা  
েযাবমবল লমম্বা , আত্নীয়-স্বজন, প্রবত্রিশ্ী সিাই লত্া সােী লেয় লর্, ত্া াই আমা  িািা মা। 
. 
-ত্া  মারন লত্া  বিজ্ঞানবভবিক প্রমাণ োড়া কথা  উপ  বভবি কর ই ত্ারে রক িািা মা িরল িাবকস? 
. 
- াহাত্ বকেুটা বনচু িলায় িলল, হযাাঁ। 
. 
-ত্াহরল এখারন লত্া  বিজ্ঞান লকাথায় লিল? লকন বিজ্ঞান বেরয় র্াচাই না কর ই ত্ারে রক িািা মা বহরসরি লমরন বনবল? 
. 
-আচ্ছা লত্া  িািা মা লত্ারক ভারলািারস? 
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. 
-অিশ্যই। লকন িাসরি না? 
. 
-ত্াহরল বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ লে লর্ লত্া  িািা মা লত্ারক ভারলািারস। নয়ত্ আবম বকভারি িুেি? 
. 
- তু্ই বক পািল! ভারলািাসা বক বিজ্ঞান বেরয় মাপা  বজবনস? এটা লত্া অনুভি কর  বনরত্ হয়। 
. 
- স্রষ্টাও এমন বজবনস র্ারক অনুভি কর  বনরত্ হয়। বিজ্ঞান বেরয় ত্ারক মাপা র্ায় না, ত্া  অবিত্ব অনুভি ক া র্ায়। 
. 
আমা  উির  লস সন্তুষ্ট হল বকনা জাবন না, আবম আিা  পাটা প্রশ্ন ক লাম। 
. 
-আচ্ছা লত্া  োো  িািা  নাম বক জানা আরে? 
. 
-লস ত্া  োো  িািা  নাম িলল। 
. 
-তু্ই লর্ লত্া  োো  িািা লথরক এরসবেস ত্া বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ ক । 
. 
-ইরয় মারন... 
. 
-ইরয় মারন কর  লাভ লনই, বিজ্ঞান বেরয় লত্ারক প্রমাণ ক রত্ই হরি। নয়ত্ তু্ই লত্া  োো  িািা লথরক না ি ং বচবড়য়াখানায় 
িান  লথরক এরসবেস িরল লমরন বনরত্ হরি। 
. 
লস এিা  খাবনকটা নরড় চরড় িরস িলল, 
. 
-আবম আমা  োো  িািা  কাে লথরক এরসবে এ  প্রমাণ আবম বনরজই। 
. 
-Exactly লোি, তু্ই লত্া  োো  িািা  কাে লথরক এরসবেস এ  প্রমাণ তু্ই বনরজই। বঠক লত্মবন এই মহাবিশ্বই প্রমাণ লর্ 
মহাবিরশ্ব  একজন স্রষ্টা আরে। মহাবিরশ্ব  প্রত্যরকবট আনুিীেবণক িস্তু লথরক শুরু কর  েৃশ্যমান সকল িস্তুও কথা  সােয িহন 
কর  লর্, মহাবিরশ্ব  একজন স্রষ্টা অিশ্যই আরে। চাই বিজ্ঞান বেরয় ত্ারক প্রমাণ ক া র্াক িা না র্াক। 
বিজ্ঞারন  সীমািদ্ধত্া আরে, আ  মানুরষ  জ্ঞারন ও সীমািদ্ধত্া আরে। মানুষ ত্া  মবিরষ্ক  খুি কম অংশ্ই িযিহা  ক রত্ 
পার । র্া  েরল ত্া  সীমািদ্ধ জ্ঞান বেরয় অসীম জ্ঞারন  অবধকা ী স্রষ্টারক প্রমাণ ক রত্ র্াওয়ায়া হাসযক ই িইবক। 
বপত্ামাত্ারক র্বে বিজ্ঞানবভবিক প্রমাণ োড়াই তু্ই বিশ্বাস কব স, ভালিাসারক তু্ই র্বে বিজ্ঞান বেরয় না লমরপই অনুভি কব স, 
লত্া  িংশ্পব চয় র্বে তু্ই র্াচাই না কর ই লমরন বনস; ত্াহরল স্রষ্টারক মানরত্ আপবি লকাথায়? 
. 
 াহাত্ বকেুটা বকংকত্বিযবিমূঢ় হরয় িলল, আচ্ছা! ভাল থাবকস। 
. 
আবম কাপড় লিাোবচ্ছলাম, লপেরন বের  ত্াকারত্ই ে জা িরন্ধ  আওয়াজ লপলাম। 
. 
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. 

. 
লসইবেনকা  ঘটনাবট মরন মরন স্ম ণ ক রত্ বিরয় চা খাওয়া  কথাই ভুরল লিবেলাম। 
. 
হঠাৎ  াহাত্ িলল, বকর  কই হাব রয় লিবল? চা লত্া ঠাণ্ডা হরয় র্ারচ্ছ। তু্ই লত্া আিা  ঠাণ্ডা চা লখরত্ পাব স না। 
. 
আবম মুচবক লহরস িললাম, এখরনা মরন ল রখবেস। 
. 
চা লখরত্ লখরত্  াহাত্ ত্া  জীিরন  অরনক কথাই িলল। আবম লকিল বন ি লশ্রাত্া  মত্ শুরন র্াবচ্ছলাম। মারে মারে হযাাঁ, 
হুম, আচ্ছা ইত্যাবে োড়া আ  বকেুই িবল বন। 
. 
মসবজরে  বমনা  লথরক মািব রি  আজান লভরস আসল। চারয়  বিল বেরয় আম া সালারত্  উরেরশ্য র্াত্রা ক লাম। 
. 
#স্রষ্টা _অবিত্ব – ১ 
  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC?source=feed_text&story_id=319412085161845


 

450 

১১৯ 
বনউ াল লিবসস অে হবল 'ল ইনবি'  
-সাইেু   হমান 
 

পিব-১ 
. 
ল ইনবি  ঘটনা  োয় কা  লস আরলাচনায় লকারনা আগ্রহ নাই। বিজ্ঞারন  োত্র বহসারি সি বকেু  মূল লখাাঁজা  অভযাস লথরক 
আগ্রহ জমারলা ঘটনা  বপেরন  সাইে লি  ক া । লচাখ িন্ধ কর  িা িাবহযক বকেু আলামত্ লেরখই কাউরক লোষী িা বনরেবাষ 
িরল লেয়াটা সমীচীন নয়। ল ইনবি  ঘটনা  বিিাব ত্ নিজ্ঞাবনক িযাখযা  আরি আমারে  জানা ে কা , কলা-বিজ্ঞানী আ  
লসকুযলা রে  োবি অনুর্ায়ী না ী ও পুরুরষ  মরধয লকারনা লভোরভে নাই, কথাটা  আরেৌ নিজ্ঞাবনক লকারনা বভবি আরে বক? 
. 
বিজ্ঞারন  মরত্ লসেচুয়াল বিরহবভয়া  পযাটানব না ী ও পুরুরষ বভন্ন। একজন না ী ও পুরুরষ  মধযকা  বচিা-ভািনা, অযাকশ্ন 
অরনকটাই আলাো। না ী ও পুরুরষ  নজবিক চাবহো হরলা লব্রইরন  বিবভন্ন অংশ্ লথরক আসা বিয়া  চ ম অিস্থা। লব্রইরন  
বলবম্বক বসরস্ট্রম  এবমিিালা, বহরপাকযাম্পাস ও বলবম্বক ললাি মূলত্ নজবিক বিয়ায় ইনভল্ভ থারক। নজবিক চাবহো  উৎপবি  
জায়িা একই হরলও এবেরভশ্ন ও ব অযাকশ্ন পযাটানব না ী পুরুরষ আলাো হরয় থারক। লব্রইরন  এবমিিালা অংশ্, র্া লসে 
হ রমান ধা ণ কর , না ীরে  লথরক পুরুরষ ১৬ শ্ত্াংশ্ িড় হরয় থারক। নজবিক অনুভূবত্ জাগ্রত্ ক া  লেরত্র এবমিিালা  
এবেরভশ্ন মূল ভূবমকা পালন কর । িরিষণায় প্রমাবণত্ হরয়রে, বভজুযয়াল নজবিক উেীপক (রর্মন, নি েবি অথিা পনব) 
প্রেশ্বরন না ী ও পুরুরষ আলাো নজবিক আগ্রহ ও প্রবত্বিয়া সৃবষ্ট কর । অনুবমত্ভারি পুরুরষ  লেরত্র আগ্রহ ও প্রবত্বিয়া 
না ীরে  লথরক অরনক লিবশ্। ২০০৪ সারল  লনচা  বনউর াসারয়ে সামবয়কীরত্ একটা িরিষণা প্রকাবশ্ত্ হরয়রে, লসখারন 
িরিষক া লেবখরয়রেন একই ধ রণ  বভজুযয়াল নজবিক উেীপক লব্রইরন  এবমিিালা অংশ্রক না ীরে  লথরক পুরুষরে  
অরনকগুন লিবশ্ এবেরভট কর । এমনবক বিবভন্ন ধ রণ  উেীপরক  লেরত্র লব্রইরন  বিবভন্ন অংশ্ এবেরভট হওয়া  লেরত্রও না ী 
পুরুরষ বভন্নত্া আরে। 
. 
উপর   নিজ্ঞাবনক ত্থয এটাই প্রমান কর , না ী ও পুরুরষ  বচিা লচত্নায় অরনক পাথবকয। লমরয় ও লেরল িনু্ধ া একই ধ রণ  
হাসয স, খুনসুবট, লকৌতু্ক, বেরনমা  িল্প একই সমরয় একই স্থারন িরস শুনরল িা ক রলও এটা ভািা  অিকাশ্ নাই লর্ ত্ারে  
সিা  লব্রন এই কাজগুরলারক একই  কমভারি ইন্টা রপ্রট ক রে। লেরলরে  বভজুযও-পারসবপশ্নাল এবিবলবট, ইন্টা রপ্ররটশ্ন 
েমত্া ও পযাটানব লমরয়রে  লথরক আলাো। 
. 

পিব-২ 
. 
নজবিক আকাঙ্খা জাগ্রত্ হয় লসে হ রমান বনিবমরন  মধয বেরয়, পুরুরষ  লেরত্র লটরস্ট্ারস্ট্র ান হ রমান আ  না ী  লেরত্র 
ইরিারজন এিং লপ্রারজরস্ট্ ন। লটরস্ট্ারস্ট্র ান হ রমান পুরুরষ  লর্ৌনত্া, লিাবমরনে, এরগ্রবসভরনস ইত্যাবে বনয়যণ কর । র্া া 
িরল লেরল লমরয় একসারথ িরস িল্প ক া  সারথ লর্ৌনত্া  সম্পকব বক? এমনবক লকউ এমন প্রশ্ন ক রল ত্ারক চূড়াি 
অসামাবজক আিা  িযাক লিরটি মরন ক া হয়। নিজ্ঞাবনক িরিষণা বকন্তু উরটা কথা িরল। সাম্প্রবত্ক িরিষণায় লেখা লিরে, 
লমরয়রে  উপবস্থবত্ লেরলরে  লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  মাত্রা ৭.৮% িাবড়রয় লেয় এমনবক লমরয়বট লেখরত্ কোকা  হরলও। না ী  মাত্র 
৫ বমবনরট  উপবস্থবত্ পুরুরষ  লালায় লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  মাত্র িাবড়রয় বেরত্ পার । 'Rapid endocrine responses of 
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young men to social interactions with young women' বশ্র ানারম প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ উরল্লখ ক া হরয়রে একটা 
লেরল র্খন একটা লমরয়  সারথ একাকী িল্পগুজি কর  ত্খন লসই লেরল  লালায় লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  পব মান অনয আর কবট 
লেরল  সারথ একাকী সময় কাটারনা  লথরক লিবশ্। 
. 
িনু্ধরে  আড্ডায় লর্ লেরলবটরক প্রাণিি, ইরম্প্রবসভ ও অরনক লখালারমলা মরন হয়, র্া  কথা আপনারক মুগ্ধ কর  অথিা আপবন 
(রমরয়) িুেরত্ পার ন লর্ লেরলবট আপনারক ইমরপ্রস ক া  লচষ্টা ক রে, ধর  বনরত্ পার ন এ  বপেরন লেরলবট  হাই 
লটরস্ট্ারস্ট্র ান ললরভল কলকাবঠ নাড়রে। 'Men with elevated testosterone levels show more affiliative 
behaviours during interactions with women' বশ্র ানারম আর কবট প্রকাশ্নায় িলা হরয়রে, বেরমল ইন্টা একশ্রন  
মাধযরম লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  মাত্রা লিরড় লিরল লেরলরে  বিরহবভও াল পব িত্বন আরস। কথায় মুগ্ধত্া, বচিাকষবক আচ ণ, 
বনরজরক লমরল ধ া ইত্যাবে বেকগুরলা লিবশ্ েুরট উরঠ। িরিষণাবটরত্ লেখারনা হরয়রে ইন্ট্রারসেচুয়াল কবম্পবটশ্রন লেরলরে  
লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  মাত্রা িাড়া  েরল লমরয়রে  প্রবত্ আকষবণ আরি  লথরক িৃবদ্ধ পায়। এমনবক প িত্বীরত্ও এ  কার্বকাব ত্া 
িহাল থারক েরল লেখা র্ায় লেরল া আরি  লথরক লিবশ্ হাসরে, বনরজরক উপাস্থপরন  লেরত্রও অবত্ িন ক রে , লমরয়রে  
প্রবত্ লচাখারচাবখ  পব মান লিরড় র্ারচ্ছ। মজা  বিষয় হরলা কবম্পবটশ্নটা র্খন লেরলরে  বনরজরে  মরধয থারক ত্খন লকারনা 
লেরল  মরধয এই ধ রণ  পব িত্বন লচারখ পরড় না। 
. 
অরনরক হয়রত্া ভািরেন, সুন্দ  হাবস িা ঢং কর  কথা িলা িা আড্ডা জবমরয়  াখা লেরলরে  লেরত্র লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  মাত্রা 
িাড়রলও র্া া একটু িেরমজাবজ,  ািী ত্ারে  মরধয এই সি নজবিক হ রমারন  লকারনা প্রভাি নাই, ত্াই ত্ারে  সারথ লমলা 
লমশ্ায় সমসযা নাই। আপনারক হত্াশ্ কর  লেয়া এই স্ট্াবিরত্ 'The presence of a woman increases testosterone 
in aggressive dominant men' িলা হরয়রে র্া া েীঘববেন র্ািৎ সঙ্গীহীন িা ল ামাবন্টক সম্পরকব নাই ত্ারে  এরগ্রবসভ 
আচ ণ ও লিাবমরনবে  মূলকা ণ উচ্চ মাত্রা  লটরস্ট্ারস্ট্র ান। 
. 
মূলকথা ও অবপ্রয় সত্য হরলা, না ী  উপবস্থবত্ পুরুরষ  নজবিক হ রমানাল ল গুরলশ্রন  মূল অনুঘটক। আজরক আমারে  
আরশ্পারশ্ ঘরট র্াওয়া ঘটনা  মূল উদ্ধা  ক রত্ িলেঘমব হওয়া  মূল কা ণ না ী ও পুরুরষ  লর্ আলাো েৃবষ্টভবঙ্গ আরে লসই 
বিষয়বট এবড়রয় র্াওয়া। এ  আরি  আম া লজরনবে না ীরে  লেরত্র নজবিক বিয়া  লমকাবনজম পরুরষ  লথরক আলাো। একই 
ঘটনা, একই বজবনস একই সমরয় একই স্থারন ঘটরলও পুরুরষ  লেরত্র ত্া  প্রবত্বিয়া না ীরে  লথরক আলাো। একটা লমরয় 
র্খন লেরলরে  সারথ আড্ডা লেয়, ত্খন লমরয়টা  েৃবষ্টভবঙ্গ এক কম থারক আ  অবধকাংশ্ লেরল া িযাপা বটরক অনয মাত্রায় 
বনরয় র্ায়, এ  বপেরন লর্ নিজ্ঞাবনক কা ণ আরে ত্া ইবত্মরধযই পব ষ্কা  হরয় র্াওয়া  কথা।শুধু আরিি আ  লিন্ড েরলা না 
কর  িািিত্া ও সত্যটারক লমরন বনরয় পথ চলরল এসি েুঘবটনা লথরক লিাঁরচ থাকা খুিই সম্ভি। 
. 

পিব-৩ 
. 
আম া ইবত্মরধযই লজরনবে, না ী ও পুরুরষ  হ রমানাল ল গুরলশ্ন ও ত্ারে  এবেরভশ্ন পযাটানব আলাো। পুরুরষ  লেরত্র 
লটরস্ট্ারস্ট্র ারন  মাত্রা লিরড় র্াওয়া  জনয লর্মন না ী  উপবস্থবত্ ভূবমকা পালন কর  লত্মবন না ীরে  এরিারজন ও 
লপ্রারজরস্ট্ ন লিরড় র্াওয়া  বপেরনও অল্পবিি  হরলও পুরুরষ  উপবস্থবত্ ভূবমকা পালন কর । পাথবকয হরলা, পুরুরষ  
বিরহবভও াল সাইরকালবজ না ী লথরক আলাো। 
. 
এখন প্রশ্ন হরলা, প্রাকৃবত্কভারি পুরুরষ  আত্মবনয়যণহীনত্া, পাব পাবশ্বক পব বস্থবত্  ো া প্রভাবিত্ হওয়া বক ত্ারে  অবনবত্ক 
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কারজ  নিধত্া লেয়? নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্ হরলা লর্ না ী  উপবস্থবত্ পুরুরষ  মনরক প্রভাবিত্ কর , এ  মারন বক ত্াহরল 
পুরুরষ া স্ববনয়যরন  িাইর  চরল র্ারি? এিং সি োয়ভা  না ী ও চা পারশ্  পব রিরশ্  উপর  চাপারি? অত্যি জবটল ও 
সূে একবট বিষয়। লমাটাোরি িলরত্ হরি, অিশ্যই পুরুরষ া বনরজরে  বনয়যণ কর  চলরি। এখন প্রশ্ন হরলা, এই 'বনয়যরণ ' 
মাত্রাটা লকমন হরি? এটা লক বনধবা ণ ক রি? লকউ র্বে চায় পুরুষ সিসময় ও লর্রকারনা পব বস্থবত্রত্ বনরজরক বনয়যণ ক রি 
লসটা হরি অনযায় ও অবিচা মূলক আিো । একবট ভা সামযমূলক অিস্থাই এই পব বস্থবত্ বনয়যরণ আনরত্ পার । এমনবক 
আইন প্ররয়াি কর ও এটা েূ  ক া সম্ভি নয়। স্ট্যাবটসবটে অনুর্ায়ী, সিরচরয় লিবশ্ ধষবণ সংিবঠত্ হওয়া লেশ্গুরলা  আইন 
পব বস্থবত্ িাবক বিরশ্ব  লথরক ভারলা। 
. 
ননবত্কত্া ও ধমবীয় মূলযরিাধ সৃবষ্ট োড়া এই অিস্থা লথরক উি রণ  অনয লকারনা উপায় লনই। প্ররভারকবটভ আচ ণ পব হা  
ক রল বিপ ীত্ বলরঙ্গ  অবত্ আিমণাত্মক ও অবনয়বযত্ আচ ণ েূ  হরত্ পার । িািিত্া হরলা, লেবমবনস্ট্ া র্ত্ই বচল্লা োল্লা 
করুকনা লকরনা, ত্ারে  লকারনা েমত্া িা প্রভাি লনই এই অিস্থা উি রণ  লেরত্র। স্বাধীনত্া  নারম আবম র্া খুবশ্ ত্া ক রিা 
এিং এ  েলােল লভাি ক রিা না এটা সমূ্পণব িািিত্া বিিবজবত্। সাধা ণত্ ধমবীয় মূলযরিারধ বিশ্বাসী া এই ধ রণ  অবনবত্ক 
আচ ণ লথরক েূর  থারক। লকারনা প্রচবলত্ আইন িা শ্াবি  ভরয় নয়, বিশ্বারস  জায়িা লথরক ত্া া এসি পব হা  কর । ধমবীয় 
জীিন র্াপরন অভযিত্া আনরত্ পা রল সমারজ প্রচবলত্ অরনক অনযায় ও অবনবত্ক কাজ লথরক েূর  থাকা সম্ভি। 
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১২০ 
েবি ও মূবত্ব সম্পরকব হুমায়ুন আহরমরে  একবট ললখা, লসকুলা রে  অপপ্রচা , বকেু 
বিভ্রাবি এিং এ  বন সন  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

হুমায়ুন আহরমরে  একটা ললখারক লকন্দ্র কর  অনলাইরন লিশ্ বিভ্রাবি েবড়রয় পরড়রে। ললখাবট েবি ও মূবত্ব বিষয়ক। লিশ্ 
করয়কজন লসবলরব্রবট ঐ ললখাটা বনজ ওয়ারল লপাস্ট্ ক া  প  লসটা এখন লেসিুরক ভাই াল হরয় লিরে [এ  কম একটা 
ললখা  বলঙ্কঃ https://goo.gl/I4XNAU ]। লসকুলা  লেসিুক লসবলরব্রবটরে  প্রচার   েরল অরনরকই এই িযাপা টা বনরয় 
বিভ্রাবিরত্ পড়রত্ পার ন এই কা রণ ললখাটা বলখবে। 
. 
লসই ললখায় োবি ক া হরয়রেঃ 
১।  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক মো বিজরয়  সমরয় কািা  লভত্  মব য়ম(আ) এ  েবি ল রখ বেরয়বেরলন। 
২। আবয়শ্া( া) লর্রহতু্ পুতু্ল বনরয় লখলরত্ন কারজই মূবত্ব  াখা নাজারয়জ বকেু না 
৩। লজরুজারলম বিজরয়  প  প্রাণী  েবিসহ একবট ধুপোবন উমা  ( া) এ  হারত্ আরস আ  বত্বন লসবট মসবজরে নিিীরত্ 
িযিহার   জনয আরেশ্ লেন। 
৪। িাংলারেরশ্ প্রচবলত্ বমলারে র্া  কবিত্া পাঠ ক া হয় লসই লশ্খ সােী  মাজার   সামরনই ত্া  একবট মমব  পাথর   
ভাস্কর্ব আরে। লসখানকা  মাদ্রাসা  োত্র া ত্া ভারঙবন। 
. 
এসি ত্থয উরল্লখ কর  েবি,মূবত্ব, ভাস্কর্ব ইত্যাবেরক জারয়জ িলিা  লচষ্টা ক া হরয়রে। 
. 
প্রথরমই িবলঃ হুমায়ুন আহরমে লকান আবলম বেরলন না।কারজই ত্া  নারম প্রচা  হওয়া একটা ললখারক লকন্দ্র কর  হালাল-
হা ারম  মত্ লকান বিবসশ্রন চরল র্াওয়া িুবদ্ধমারন কাজ নয়।ত্া  ললখাগুরলারত্ লর্ ল ওয়ারয়ত্গুরলা আরে লসগুরলা কত্টুকু 
সহীহ লসটাও লেখা  বিষয়। 
. 
লসই ললখাটায় ইিন ইসহারক  একটা ল ওয়ারয়রত্  ি াত্ বেরয় িলা হরয়রে  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক মো বিজরয়  সমরয় কািা  
লভত্  মব য়ম(আ) এ  েবি ল রখ বেরয়বেরলন।অথচ বনভব রর্ািয সনরে জানা র্ায় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ি াি ই েবি,মূবত্ব ইত্যাবে  চ ম 
বির াধী বেরলন। 
. 

“আবয়শ্া( া) িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  অসুস্থত্া  সময় ত্াাঁ  জবনকা স্ত্রী একবট বিজবা  কথা উরল্লখ ক রলন। বিজবাবট  নাম বেল 
মাব য়া। উরম্ম সালামা ও উরম্ম হািীিা ইরত্াপূরিব হািাশ্ায় বিরয়বেরলন। ত্া া বিজবাবট  কারুকাজ ও ত্ারত্ বিেযমান 
প্রবত্কৃবত্সমূরহ  কথা আরলাচনা ক রলন। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) শ্র্যা লথরক মাথা তু্রল িলরলন, ওই জাবত্  লকারনা পুণযিান ললাক র্খন 
মা া লর্ত্ ত্খন ত্া া ত্া  কির   উপ  ইিােত্খানা বনমবাণ ক ত্ এিং ত্ারত্ প্রবত্কৃবত্ স্থাপন ক ত্। এ া হরচ্ছ আল্লাহ  
বনকৃষ্টত্ম সৃবষ্ট।’ 
[সহীহ িুখা ী হা. ১৩৪১ সহীহ মুসবলম হা. ৫২৮ নাসায়ী হা. ৭০৪] 
. 

https://goo.gl/I4XNAU
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“আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস( া) িরলন, ‘(মো বিজরয়  সময়) নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন িায়তু্ল্লাহরত্ বিবভন্ন প্রবত্কৃবত্ লেখরলন ত্খন ত্া মুরে 
লেলা  আরেশ্ বেরলন। প্রবত্কৃবত্গুরলা মুরে লেলা  আি পর্বি বত্বন ত্ারত্ প্ররিশ্ কর নবন।’  
[সহীহ িুখা ী হা. ৩৩৫২] 
. 
এই বেল র্াাঁ  আেশ্ব, বত্বন কী কর  মব য়ম(আ) এ  েবি আল্লাহ  ঘ  কািা  লভত্  থাকরত্ বেরত্ পার ন? 
ইিন ইসহারক  লর্ ল ওয়ারয়রত্  কথা িলা হরচ্ছ ত্া  লথরক সমূ্পণব বভন্ন ঘটনা এই সহীহ ল ওয়ারয়ত্গুরলারত্ লেখা র্ারচ্ছ। 
সহীহ এ  বিপ ীরত্ ঐ ঘটনাবট প্রমাণ কর  লর্ লসবট লকান সত্য ঘটনা নয়। 
. 
ইিন ইসহারক  কবথত্ ল ওয়ারয়রত্  িযাপার  র্া িলিঃ ইিন ইসহারক র্বে লথরকও থারক, লসটা এই ঘটনা  সত্যত্া  প্রমাণ 
না।ইিন ইসহারক  বস াত্ গ্ররন্থ  িযাপার  আমারে  বকেু সত্কবত্া অিলম্বন ক া উবচত্। ইিন ইসহারক প্রচু  জাল ল ওয়ারয়ত্ 
আরে। Satanic verse এ  কুখযাত্ িারনায়াট ঘটনা  ল ওয়ারয়ত্ও বকন্তু ইিন ইসহারক  বস াত্ গ্ররন্থ পাওয়া র্ায়। 

ইিন ইসহাক( ) এ  গ্ররন্থ  সংবেপ্ত রূপ হরচ্ছ ইিন বহশ্াম( ) এ  বস াত্ গ্রন্থ। ইিন ইসহাক লথরক এবট নত্ব  ক া হরয়রে। 
এবট ইিন ইসহারক  লচরয় অরপোকৃত্ বনভব রর্ািয। অবনভব রর্ািয ল ওয়ারয়ত্ অরপোকৃত্ কম। 

ইিন বহশ্ারম  গ্ররন্থ[সী াতু্ন্নিী(স)--ইিন বহশ্াম, ৪থব খণ্ড {ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্}, পৃষ্ঠা ৬৯।] ঐ ঘটনা  জায়িায় 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) কতৃ্বক কািা  েবিসমূহ মুরে লেলিা  বনরেবশ্ লেিা  কথা আরে। লকান েবি  াখিা  বিি ণ লসখারন লনই। [িাউনরলাি 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/F3BiUy ] িাংলাভাষী পাঠক া সহরজই লচক কর  লেখরত্ পার ন। এটাও প্রমাণ কর  লর্ মব য়ম(আ) 
এ  েবি ল রখ লেিা  ঘটনাটা সত্য নয়।আ  আ  র্া া মূল আ বি ইিা ত্ লচক ক রত্ পা রিন ত্ারে  কারে আর া বকেু 
জাবলয়াত্ী ধ া পরড় র্ারি। 
আ  ত্া হরচ্ছঃ ইিন ইসহাক বকংিা ইিন বহশ্াম--রকান গ্ররন্থ ই মূল আ বি ইিা রত্ ঐ ঘটনা  অবিত্ব লনই।ইংর বজ ভাষা  
অনুিােক আলরেি বিরয়াম অনয জায়িা লথরক িণবনাবট সংগ্রহ কর  লসখারন জুরড় বেরয়রেন। আ  ত্া  বিভ্রাবিক  অনুিাে 
পরড় অরনরকই ভুল বজবনস লজরনরেন।ত্াোড়া হুমায়ুন আহরমরে  ঐ ললখারত্ লিশ্ বকেু (বিভ্রাবিক )ত্থয লর্াি ক া হরয়রে র্া 
এমনবক বিরয়ারম  ইংর বজ অনুিারেও লনই। [বিিাব ত্ জানরত্ লেখুনঃ https://goo.gl/Bu5tCx ] অথবাৎ এখারন অনুিােক 
আলরেি বিরয়াম বকংিা বনিন্ধকা  হুমায়ুন আহরমে লকউই বিশ্বিত্া  পব চয় লেনবন। 
. 
আ  ত্রকব  খাবত্র  র্বে ধর ও বনই লর্ হুমায়ুন আহরমরে  বনিরন্ধ উরল্লবখত্ ঘটনাবট সত্য, ত্াহরলও একটা কথা থারক। লসই 
ঘটনারত্ও লত্া মব য়ম(আ)এ  িারে অনয সকল েবি-মূবত্ব লভরঙ লেলা  কথা আরে! কারজই ঐ ঘটনা লথরকও লত্া মূবত্ব লভরঙ 
লেলাই প্রমাণ হয়, সুিহানাল্লাহ। :D ইসলারম মব য়ম(আ) এ  একটা আলাো মর্বাো  স্থান আরে। বত্বন লকান পযািান লেিী 
নন। বকন্তু লপৌিবলকরে (pagans) লেি-রেিীরে (রর্মন গ্রীক লেিী লথবমস) লেরত্র লত্া লস  কম লকান িযাপা  লনই।কারজই ঐ 
অবনভব রর্ািয ল ওয়ারয়ত্ লথরকও লথবমস িা অনয পযািান মূবত্ব লভরঙ লেলা  কথাই সারিত্ হয়। 
. 
আবয়শ্া( া) এ  পুতু্ল লখলা  িযাপা বট বনরয়ও আরলাচয ললখায় একবট বিভ্রাবি আরে। আবয়শ্া( া) কাপরড় নত্ব  লর্ পুতু্ল বনরয় 
লখলরত্ন, লসগুরলা  আজরক  বেনকা  পুতু্রল  মত্ লকান মাথা বেল না। লসগুরলারত্ লকান নাক-মুখ-রচাখ এগুরলা লিাো লর্ত্ 
না।রসই পুতু্ল লমারটও আজরক  বেরন  িাবিব িরল  মত্ বকেু বেল না! এ  কম পুতু্ল বেরয় লখলা জারয়জ। বিিাব ত্ এই 
েরত্ায়ারত্ লেখা লর্রত্ পার ঃhttps://islamqa.info/en/9473 
আ  লখাে আবয়শ্া( া) লথরকই এমন হাবেরস  বিি ণ পাওয়া র্ায় র্ারত্ ভাস্ক -বচত্রক রে  প কাবলন শ্াবি  কথা আরে। 
. 
আবয়শ্া( া) ও আবু্দল্লাহ ইিন উমা ( া) লথরক িবণবত্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন- 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FF3BiUy&h=ATM2vIa8G-k6HC6ZEaA6dfMMc8SwYeB-pbxuSQRgFgDLAGrzQhZZceto7vzB8ma5RmA45hvC5PX_Y6mpqOS9eDt-7arHUFCs9yybXvu8lJDcVOx54pY1V0uZpSbpxbWRBR5xNr5izpNexJ338CXxgYfj3YASW648OOxHH4DJZhrwDLl_cgy2ZSdmcriWJ7wUii7h0PMFaPRwN2mMpsRmSf4jZAoexsUjeld8yiZ3rNWEgXSIoz_0YE3T-PiGY-sR3JME7hhDQsu8haNLqTW36dOxzwl_1Z45suRUhRk2HQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FBu5tCx&h=ATNFsbIDq6ZfyDi5_FSqJyqC1XZv80CQKu9EZQV1yzP7iPO0yn2EPZdB2FSY3TkN6xps0u01zCdTWnhINjvN1HHvwioT_mT11ZU75JrG0EqEFBg_mS5pMOZcfoElEpJCuiaxzMJfSuAPXpCJBVX6fes1CBD3tQTxvEcHCNzGmziIsCkrEErF5UaiLjJYqMiQFGGwhZQURveCUSUOgTEFLYwHWwrDsGjXHQ6Lf43yOrbTn4gSgwSE9TzU7-BLD-7_1BSA0-F_kL5cOOUPCuXAVZSIGNLuxwSHuc-bF2qFzQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F9473&h=ATNePnuavHTutY12ioGeS9ZFVa60k8dqFC5SKRyTULJP5l5OyrfC-qkKTeHqcZNIpN40FXawrY-7YLQEY-V4nuCFqrTcXEfh1MLjgabEywiYF0WNDyXKdVdFo_sHgMPIbLOKH2LKWxY_2t-7HczqjFP9UmXM68dJtRImP1lAQzCXaLV3MF6eBkFIL8lnktJqelO3lgnMXkuayNMk1L5ZmrzRf7HX5tSP8mSj7A09IVgu56xUPRK0L3LYf4qRifghYnSCmfLlDRV48SW0tKlcz8iqcAu2WaAVVtxgFiIM8w
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" এই প্রবত্কৃবত্ বনমবাত্ারে  (ভাস্ক , বচত্রক রে ) বকয়ামত্-বেিরস আর্ারি বনরেপ ক া হরি এিং ত্ারে রক সরম্বাধন কর  
িলা হরি, র্া লত্াম া ‘সৃবষ্ট’ কর বেরল ত্ারত্ প্রাণসিা  ক !’ 
[সহীহ িুখা ী হা. ৭৫৫৭, ৭৫৫৮] 
. 
উমা ( া) সম্পরকব লর্ ঘটনাটা িলা হরয়রে লসটা কু আন ও সহীহ হাবেরস  বনরেবরশ্  বিপ ীত্। 
এ কী কর  সম্ভি লর্ উমা ( া) কু আন ও সুন্নাহ বনরেববশ্ত্ কথা  বির াবধত্া কর  েবিরু্ি বজবনস  াখরিন? 
. 
কু আন মাজীরে মূবত্ব ও ভাস্কর্বরক পথভ্রষ্টত্া  কা ণ বহরসরি বচবিত্ ক া হরয়রে। এক আয়ারত্ এরসরে- 
. 
“লহ প্রভু(আল্লাহ), এ া (মূবত্ব) অসংখয মানুষরক পথভ্রষ্ট কর রে!’’  
[সূ া ইি াহীম : ৩৬] 
অনয আয়ারত্ এরসরে- 
‘’আ  ত্া া িরলবেল, লত্াম া পব ত্যাি কর া না লত্ামারে  উপাসযরে  এিং পব ত্যাি কর া না ওয়াে সুওয়ারক, ইয়ািূে, 
ইয়াঊক ও নাস রক। অথচ এগুরলা অরনকরক পথভ্রষ্ট কর রে।’’  
[সূ া নূহ : ২৩-২৪] 
এ আয়ারত্  িযাখযায় একবট েীঘব ও প্রাসবঙ্গক হাবেস এরসরে র্ারত্ উরল্লখ আরে লর্ মৃত্ িযবি  স্ম রণ নত্ব কৃত্ ভাস্কর্ব লথরক 
পৃবথিীরত্ কী কর  সিবপ্রথম মূবত্বপুজা  আবিভবাি হরয়রে।হাবেসবট  বলঙ্কঃ https://goo.gl/Q0u2U1 
কু আন মাজীরে একবট িস্তুরক ভ্রষ্টত্া  কা ণ বহরসরি বচবিত্ ক া হরি এ প  ইসলামী শ্ব য়রত্ ত্া নিধ ও গ্রহণরর্ািয 
থাকরি-এ  লচরয় হাসযক  কথা আ  কী হরত্ পার ! 
এই আয়াত্গুরলা লথরক পব ষ্কা  জানা র্ারচ্ছ লর্, মূবত্ব-ভাস্কর্ব এসি বজবনস সমূ্পণবরূরপ পব ত্যাজয। 
হাবেরসও নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) মূবত্ব-ভাস্কর্ব সম্পরকব পব ষ্কা  বিধান োন কর রেন। 
. 
আম  ইিন আিাসা( া) লথরক িবণবত্, নিী নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন ‘আল্লাহ ত্াআলা আমারক লপ্র ণ কর রেন আত্মীয়ত্া  সম্পবক িজায় 
 াখা , মূবত্বসমূহ লভরঙ লেলা , এিং এক আল্লাহ  ইিােত্ ক ার্ ও ত্াাঁ  সরঙ্গ অনয লকারনা বকেুরক শ্ ীক না ক া  বিধান 
বেরয়।  
[সহীহ মুসবলম হা. ৮৩২] 
. 
“আিুল হাইয়াজ আসােী িরলন, আলী ইিন আিী ত্াবলি( া) আমারক িলরলন, ‘আবম বক লত্ামারক ওই কারজ  োবয়ত্ব বেরয় 
লপ্র ণ ক ি না, লর্ কারজ  জনয নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক লপ্র ণ কর বেরলন? ত্া এই লর্, তু্বম সকল প্রাণী  মূবত্ব বিলুপ্ত ক রি এিং 
সকল সমাবধ-রসৌধ ভূবমসাৎ কর  বেরি।’ অনয িণবনায় এরসরে,... এিং সকল বচত্র মুরে লেলরি।’ 
[সহীহ মুসবলম হা. ৯৬৯] 
. 
আলী ইিন আিী ত্াবলি( া) িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) একবট জানার্ায় উপবস্থত্ বেরলন। ত্খন বত্বন িলরলন, ‘লত্ামারে  মরধয লক আরে, 
লর্ মেীনায় র্ারি এিং লর্খারনই লকারনা প্রাণী  মূবত্ব পারি ত্া লভরঙ্গ লেলরি, লর্খারনই লকারনা সমাবধ-রসৌধ পারি ত্া ভূবমসাৎ 
কর  বেরি এিং লর্খারনই লকারনা বচত্র পারি ত্া মুরে বেরি?’ আলী( া) এই োবয়ত্ব পালরন  জনয প্রস্তুত্ হরলন।  
এ প  নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘লর্ লকউ পুন ায় উপর াি লকারনা বকেু নত্ ী ক রত্ প্রিৃি হরি, লস মুহাম্মারে (ملسو هيلع هللا ىلص) প্রবত্ নাবর্লকৃত্ 
েীনরক অস্বীকা কা ী।’  
[মুসনাে আহমাে হা. ৬৫৭] 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQ0u2U1&h=ATPNkUfY_oG3HxGQGLbXhHi-o5XBSquJ4HuOENi0oxCByld6jUlrXjcKJMJ6Tj0jN72SQVTiN0Nqx0U8xXhpkiNYZpdnZ1ydCf0cpC09MNs_K4jbXXOG_an_ccNQWrKEZfB1ovfxuetQqtzZnjBufmvZK3Fqa46jGUHXpD_uudN7KSdxMY9qMXe1yMJPxVhcPDuHEfLiQVv1Q-Vs4KODVuWhhn9xbDJP1RNYVUwruIqNdchmnmf-BJwrsMQaqI9ow9HpzEJAywJtQM580R97lI_Gq_KqEg-O3M0TPlXA5Q
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. 
সুিহানাল্লাহ, কী স্পষ্ট কথা! 
. 
এই হােীসগুরলা লথরক স্পষ্ট জানা র্ারচ্ছ লর্ঃ প্রাণী  মূবত্ব/ভাস্কর্বমাত্রই ইসলারম হা াম এিং ত্া বিলুপ্ত কর  লেয়াই হল 
ইসলারম  বিধান। আ  এগুরলা স্থাপরন  পরে সাোই িাওয়া ইসলামরক অস্বীকা কা ী সম্প্রোরয়  নিবশ্ষ্টয।রকউ এমন কাজ 
ভুরল কর  লেলরল ত্া  উবচত্ আল্লাহ  বনকট ত্াওিা ক া। বনিয়ই আল্লাহ েমাশ্ীল ও েয়ালু। 
. 
আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস( া) িরলন, আবম মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িলরত্ শুরনবে, ‘’লর্ লকউ েুবনয়ারত্ লকারনা প্রবত্কৃবত্ নত্ব  কর  
বকয়ামত্-বেিরস ত্ারক আরেশ্ ক া হরি লস লর্ন ত্ারত্ প্রাণসিা  কর  অথচ লস ত্া ক রত্ সেম হরি না।’’  
[সহীহ িুখা ী হা. ৫৯৬৩] 
. 
আ  সি লশ্রষ লশ্খ সােী  মাজার   িযাপার  র্া িলি---ইসলাম চরল কু আন আ  সুন্নাহ বেরয়। 
লশ্খ সােী  মাজা  লকান েবলল নয়। 
ত্া  লেশ্ ই ান একবট বশ্য়া লেশ্।বশ্য়া া কী ক ল আ  না ক ল ত্া বকভারি ইসলারম  েবলল হয়? বশ্য়া া একবট বিেআবত্ 
ও পথভ্রষ্ট েল।বশ্য়ারে  লেরশ্ একবট মাজার   কারে অিবস্থত্ প্রবত্কৃবত্ ো া মূবত্ব-ভাস্কর্বরক ইসলারম জারয়জ িলিা  লচষ্টা 
ক া ইসলাম সম্পরকব ভয়ািহ অজ্ঞত্া ই পব চায়ক। িাংলারেশ্, লসৌবে আ ি, তু্ স্ক, বমশ্ , ই াক এমনবক সা া মুসবলম বিশ্বও 
র্বে লকান হা াম কারজ বলপ্ত হয় ত্িুও লসটা ইসলারম জারয়জ হরয় র্ায় না। 
. 
আল্লাহ আমারে  িুেিা  লত্ৌবেক বেন। 
ইসলারম হালাল-হা ারম  বিধান জানা  জনয ঔপনযাবসক বকংিা লসকুলা  লেসিুক লসবলরব্রবট  লপাস্ট্ পড়া িজবনীয়; আমারে  
উবচত্ কু আন-সুন্নাহ এিং আবলমরে  ললখা লথরক এসি বিষরয় জ্ঞান অজবন ক া।ইসলারম হালাল ও হা াম সািযি হয় কু আন 
ো া এিং বনভব রর্ািয সনে লথরক প্রাপ্ত হাবেস ত্থা সুন্নাহ ো া। বনভব রর্ািয সনরে  ল ওয়ারয়রত্  সমথবন িযবত্ত্ লকান েুিবল 
িা জাল ল ওয়ারয়ত্ লথরক কখরনা বকয়াস হয় না। 
এ বিষরয় আর া বিিাব ত্ ইসলামী বিধান জানা  জনয “েবি ও মূবত্ব  িযাপার  ইসলারম  হুকুম” (আখত্ারুিামান মুহাম্মাে 
সুলাইমান) িইবট পড়া লর্রত্ পার ।িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
https://islamhouse.com/bn/articles/278880/ 
  

https://islamhouse.com/bn/articles/278880/
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১২১ 

অপ্রমারণয  প্রমাণ  
-ত্ানভী  আহরমে 
 

[১] 

সকাল সকাল আিু িকর   ( বেআল্লাহু আ’নহু) কারে উপবস্থত্ হরয়রে বকেু ললাক। কী লর্ন শুনরত্ এরসরে ত্া া। লচারখ মুরখ 
উন্নাবসকত্া আ  উচ্ছ্বাস। 
. 
“লত্ামা  িনু্ধ সম্পরকব এখন কী িলরি লহ আিু িক !? বত্বন লত্া এখন োবি ক রেন - বত্বন নাবক িত্ ারত্ িায়তু্ল মুকাোস 
বিরয়বেরলন, লসখারন নাবক ইিাোত্ কর রেন, আিা  এক ারত্  মরধযই মোয় বের  এরসরেন।” 
. 
আিু িক  ( বেআল্লাহু আ’নহু) ভািরলন স্বভািসুলভ বমথযাচা ই হয়রত্া ক রে কু াঈশ্ া। “লত্াম া আমারক আরি িল বত্বন 
বক সবত্যই একথা িরলরেন বকনা?” কু াঈশ্ ললাকগুরলা হযাাঁসূচক উি  বেল। “বত্বন লত্া এখনও ললারকরে  কারে এই কাবহনী 
িণবনা ক রেন।” 
. 
আিু িক  ( বেআল্লাহু আ’নহু) িলরলন, “আল্লাহ  কসম! র্বে বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص একথা িরল থারকন, ত্রি বত্বন সত্য িলরেন। আ  
এরত্ এি আিরর্বয  কী আরে? বত্বন র্খন িরলন লর্ ত্াাঁ  কারে আসমান লথরক ওহী নাবর্ল হয়, একজন লের শ্ত্া ত্া ত্াাঁ  
কারে বনরয় আরসন আবম লত্া লসসি কথায় বিশ্বাস কব ; আ  লসগুরলারত্া লত্ামারে  এখনকা  িণবনা  লচরয়ও বিস্ময়ক !” 
. 
[২] 

মানুষ প্রমাণ খুাঁরজ, প্রমারণ  উপরু্িত্া বনরয় প্রশ্ন তু্রল শ্ত্ আরলাচনা কর  জ্ঞান জাবহ  কর  োরড়। িরিষণা আ  বিজ্ঞানচচবা  
এই রু্রি প্রমাণগুরলা আজ নিজ্ঞাবনক হরয় উরঠরে। বকন্তু প্রমাণ চাই ক রত্ ক রত্ মানুষ লর্ গুরুত্বপূণব একবট িািিত্া ভুরল 
র্ায় ত্া হল প্রমাণ োড়াই অরনক অপ্রমাণয বিষয়াবে লস িািিজীিরন অনায়ারস স্বীকা  কর  লনয়, বিশ্বাস কর  লনয় এমনসি 
অপ্রমাণয বিষয়াবে র্া বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ ক া র্ায় না। 
. 
েশ্বন ও রু্বিবিেযািত্ সত্য [Philosophical & Logical Truths] : বিজ্ঞারন  ত্াবত্ত্বক িা Theoretical বিষয়গুরলা রু্বি ও 
িবণরত্  উপ  বনভব  কর  প্রমাণ ক া হয় আ  বিজ্ঞান লর্সি েশ্বন ও রু্বিবিেযা  উপ  বটরক  রয়রে লসগুরলা বিজ্ঞান বেরয় 
প্রমাণ ক া র্ায় না। লর্মনঃ একইসারথ একবট বিষয় সত্য আিা  বমথযা হরত্ পার  না – এই রু্বিবট  উপ  বভবি কর  
অরনকসময়ই বসদ্ধারি লপৌঁোরনা হয়। অথচ ‘একইসারথ একবট বিষয় সত্য আিা  বমথযা হরত্ পার  না’ এই রু্বিবট  বনরজ ই 
লকারনা নিজ্ঞাবনক প্রমাণ লেওয়া র্ায় না। এটা লকিলই উপলবি  বিষয়। লত্মবন েশ্বন ও রু্বিবিেযািত্ অনযানয সমি 
সত্যগুরলাই অপ্রমাণয, লকিল উপলবি  বিষয়। ‘পৃবথিী  সমি আরপল লাল’ – এই িাকয সত্য হরল ইকিাল সারহরি  লকনা 
আরপলবট লর্ লালই হরি ত্া  আলাো লকারনা প্রমাণ বেরত্ হয় না। কা ণ েশ্বনিত্ ও রু্বিিত্ ধা ণাগুরলা বিজ্ঞান প্রথরমই 
সত্য ধর  বনরয়ই সামরন এরিায়, ত্াই লসগুরলা আিা  প্রমাণ ক রত্ লিরল চিাকার  ত্কব োড়া আ  বকেুই হরি না 
(argument in a circle). 
. 



 

458 

আ  িাবণবত্ক সত্যগুরলাও (Mathematical Truths) েশ্বনিত্ ও রু্বিিত্ সরত্য  আর কবট রূপমাত্র। লর্মনঃ লর্রকারনা 
ভাষারত্ই ‘এক’ এ  প  ‘েুই’ সংখযাটাই আরস িা এক এক লর্াি ক রল ‘েুই’ ই হয় – এমনসি অবত্সাধা ণ িাবণবত্ক 
সত্যগুরলাও বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ ক া র্ায় না, লকিল প্ররয়ারি লেখারনা র্ায় মাত্র। আ  লর্রহতু্ সকল পর্বরিেণই অত্ীত্ হরয় 
র্ায়, ত্াই প িত্বী ১+১=২ হরি ত্া লকউ অস্বীকা  ক রল ত্ারক ভুল প্রমাণ ক িা  লকারনা উপায় লনই। বকন্তু ত্িুও এগুরলা 
লকউ অস্বীকা  কর  না, লকারনা কম প্রমাণ োড়াই আম া লমরন বনই লর্ প িত্বী ১+১=২ ই হরি। 
. 
অবধবিেযািত্ / অিস্তুিত্ সত্য [Metaphysical Truths] : আমারে  এই জিত্টা আসরল লকারনা কবম্পউটা  বসমুযরলট  িা 
কা ও স্বে নয়, ি ং িািিজিত্ আ  লর্সিবকেু হরচ্ছ ত্া িািবিকই হরচ্ছ, ১০ বমবনট আরি লর্ ঘটনাটা অত্ীত্ হরয়রে ত্া 
সবত্যই ঘরটরে, বনজ স্বত্বা িা ‘আবম’ এ  অনুভূবত্, অনযানয মানুরষ  স্বত্বা  িা মরন  অবিত্ব ইত্যাবে সত্যগুরলা এ  অিভূবি আ  
বিজ্ঞারন  আওত্া ই িাবহর । লকারনা কম প্রমাণ োড়াই আম া এই জিরত্  িািিত্া, অত্ীরত্  িািিত্া, বনজ ও অপ াপ  
স্বত্বা  অবিত্ব ইত্যাবে Metaphysical িযাপা গুরলা বেবিয লমরন বনই। 
. 
মানবিকত্া ও ননবত্কত্া [Morals & Ethics] : মানবিকত্া ও ননবত্কত্ারক কখরনা বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ ক া িা মাপা র্ায় না। 
নাৎবস বিজ্ঞানী া লর্ িযাস লচম্বার  মানুষ হত্যায় লমরত্ উঠরত্া, বহংস্র সি িরিষণায় লমরত্ উঠরত্া লসগুরলা লর্ নীবত্বিিবজবত্, 
অমানবিক বেল ত্া বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ ক া সম্ভি নয়। এোড়া ধষবণ, অর্াচা  ইত্যাবে  মত্ ননবত্কত্া বিিবজবত্ কার্বকলারপ  
লকারনা নিজ্ঞাবনক সেুি  লনই। বিজ্ঞান এগুরলা  খা াপ প্রভাি লেখারত্ পার  মাত্র। বকন্তু এগুরলা অপ াধ বকনা লসই প্ররশ্ন 
বিজ্ঞান নী ি। 
. 
ধমবীয় বিশ্বাস আ  বিবধবিধারন মুিবচিা  োবিোর  া বিজ্ঞান লটরন আনরলও ধষবণ, সমকামীত্া  মত্ বিষয়াবেরত্ বঠকই 
‘মানবিকত্া’ আমোবন কর , ত্খন ত্ারে  বিজ্ঞান পাবলরয় লিড়ায়। িািিত্া বিিবজবত্ হরয় র্া া LGBT rights িা সমকাবমত্া 
সমথবন কর  আ  ‘ভালিাসা লর্ কা ও মরধয হরত্ পার ’, ‘এটা িযবত্িম ত্রি অস্বাভাবিক বকেু না’ এধ রন  োলতু্ িাহানা 
োাঁড় ক ায়, ত্ারে  লিবশ্ ভািও অর্াচা  িা Incest লক অবনবত্ক মরন কর ; ত্খন ত্ারে  ওইসি িাাঁজাখুব  রু্বি আ  লেখা 
র্ায় না। আিা  বকেু কুলাঙ্গা  স্রষ্টারক অস্বীকা  কর  বিজ্ঞানরক  রব্ব  আসরন িসায়। বকন্তু বিজ্ঞান ননবত্কত্া  প্ররশ্ন অচল 
হওয়ায় ওই কুলাঙ্গা  াও  িসম্পরকব  অর্াচা রক অবনবত্ক প্রমাণ ক রত্ পার  না; ত্িুও লিবশ্ ভাি লেরত্রই এরে রক র্বে 
িলা হয় বনজ স্ত্রীরক বনজ লেরল  সারথ অর্াচা  ক রত্ লেরি বকনা - ত্খন এরে ও ননবত্কত্া উথরল উরঠ। আ  সিবরশ্ষ 
লশ্রণী  লর্সি চূড়াি কুলাঙ্গা  া সমকামীত্া োড়াও বনজ িািা-মা, লেরলরমরয়রে  সারথও এমন অর্াচার   নিধত্া বেরয় লেয়, 
লসই কুলাঙ্গা রে  িযাপার  লিাোই র্ায় লর্ এ া আসরল সমারজ কী প্রবত্ষ্ঠা ক রত্ চায়... এককথায় চূড়াি মাত্রা  িযাবভচা  ও 
অ াজকত্া – বঠক লর্মনটা শ্য়ত্ান চায়।  
. 
ননবত্কত্া এিং এ  লথরক উৎসব ত্ অপ াধবিজ্ঞান িরড়ই উরঠরে ধমবীয় অনুশ্াসনগুরলারক লকন্দ্র কর । লকননা, কা ও ইচ্ছা 
হরলই লকারনাবকেু কর  লেলরত্ পা রি বকনা - এমন সমি বিষয়াবে লশ্ষরমশ্ ননবত্কত্া  প্ররশ্ন এরস োাঁড়ায় র্া বিজ্ঞারন  
আওত্া  িাবহর । আ  মানুষরভরে লর্রহতু্ ননবত্কত্া  মূলযায়ন বভন্ন, ত্াই লর্ লকউ োবি ক রত্ই পার  লর্ লস আর কজরন  
বনধবা ণ কর  লেওয়া ননবত্কত্া  লস্করল চলরি লকন – ত্াই এরেরত্রও সিরচরয় লর্ৌবিক হল সৃবষ্টকত্বা বনধবাব ত্ সািবজনীন 
ননবত্কত্া লমরন লনওয়া। ত্াোড়া, সৃবষ্টকত্বাই বিধান প্রোন ও ননবত্কত্া  লস্কল বনধবা রণ  সিরচরয় লিবশ্ হকো  ও একচ্ছত্র 
অবধকা ী। ত্ানাহরল লর্ র্া খুবশ্ ত্াই ক রত্ চাওয়া  অবধকা  বেরত্ বেরত্ একসময় সভযত্া  পত্ন বনবিত্ হয়; একা রণই 
আধুবনক Individualism, Secularism ত্থা লসকুযলা  িযিস্থা িমািরয় ধ্বংরস  বেরক এবিরয় র্ায়। আ  সমি অধঃপত্রন  
সূত্রপাত্ হয় সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ  বনধবাব ত্ ননবত্কত্া ও অনুশ্াসন েুাঁরড় লেরল বিজ্ঞান বেরয় সিবকেু িযাখযা ক া  লচষ্টায় লমরত্ 
উরঠ। 
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. 
একবট িািি উোহ ণ হল, আরমব কায় ৩০ – ৪০ িে  আরি সমকাবমত্ারক অপ াধ আ  মানবসক ত্রুবটরূরপ লেখা হরলও 
এখন লসখারন এটা নিধ ক া হরয় লিরে। এোড়া বিরশ্ব  বকেু জায়িায় Incest Marriage এ ও নিধত্া  রয়রে! আিা  বকেু 
জায়িায়  ীবত্মত্ উলঙ্গ লঘা াবে া  অবধকার   জনয আরন্দালনও চরল। আ  িলাই িাহুলয, সভযরিশ্ী অসভযরে  লেরশ্ মানুষ 
উলঙ্গ চলারে া  নাবক বনধবাব ত্ িহু িীচ  রয়রে! আ  এসমিবকেু  শুরু হরয়রে স্রষ্টারক অস্বীকা  কর , ত্াাঁ  বনধবাব ত্ 
ননবত্কত্ারক অস্বীকা  কর  বিজ্ঞান বেরয় সিবকেু িযাখযা ক া  লচষ্টা  পেরেরপ  মধয বেরয়। কা ণ ওই লর্, বিজ্ঞারন 
‘ননবত্কত্া’ প্ররশ্ন  লকারনা উি  লনই! 
. 
বশ্ল্পকলা ও নান্দবনকত্া [Aesthetic and literature] : বশ্ল্পকলা  মূলয বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ ক া র্ায় না। সৃজনশ্ীলত্া, 
লসৌন্দর্বযরিাধ বিষয়গুরলা বিজ্ঞারন  আওত্া  িাবহর  আ  ত্াই বশ্ল্পসাবহত্যও বিজ্ঞান ো া মাপা র্ায় না। লসকা রণ পাথর   
ভাস্কর্ব র্ত্ বনখুাঁত্ই লহাক না লকন, বিজ্ঞারন  বহসারি ত্া  মূলয লকবজের  অনযানয পাথর   মত্ই। লত্মবন বচত্রকমব, সাবহত্যকমব 
িািরি র্ত্ই সৃজনশ্ীল ও নান্দবনক লহাক না লকন লসগুরলা  সিই বিজ্ঞারন  বহসারি  ীবত্মত্ মূলযহীন। কা ণ বশ্ল্পসাবহত্য 
বিজ্ঞান ো া অপ্রমাণয। 
. 
লেশ্ীয় কলাবিজ্ঞানী া আল্লাহরক অবিশ্বারস  জনয এত্ বিজ্ঞান কপচায়, অথচ বশ্ল্পকলা ই লর্ লকারনা নিজ্ঞাবনক িযাখযা লনই ত্া 
ত্ারে  মরন থারক না। এোড়া বশ্ল্পরিারধ আসবি লিবশ্ ভাি সমরয়ই নিত্ায় বিরয় লঠরক। প্রাচীন বগ্রক ভাস্কর্ব লথরক 
উপমাহারেশ্ীয় প্রাচীন মূবত্ব, বচত্রকমব, সাবহত্য সিবকেু লসই সােযই িহন কর । কামনা িাসনারক বনজবীি এসি বশ্ল্পমাধযরম ধা ণ 
ক া মূলত্ Objectophilia নামক বিকা গ্রস্থত্া  প্রারয়াবিক রূপ। বশ্ল্পচচবাকা ীরে  লিবশ্ ভািই এই মানবসক বিকা গ্রস্থত্ায় 
আিাি হরয় র্ায় আ  বনরজরে  সাবহরত্য-বশ্ল্পকরমব নিত্া, বিকৃত্ লর্ৌনাচা  ইত্যাবে  প্রকাশ্ ঘটায়। বচত্রক  েবিরত্ এগুরলা 
েুবটরয় লত্ারল, সাবহবত্যক বনরজ  িল্প-কবিত্া-উপনযারস  কবল্পত্ চব ত্ররে  মাধযরম েুবটরয় লত্ারল আ  ভাস্ক  েুবটরয় লত্ারল 
ভাস্করর্ব। বশ্রল্প  আধুবনক রূপ বসরনমা, িান ইত্যাবেরত্ও বশ্রল্প  নারম লিহায়াপনা, অেীলত্া  প্রসা  হয়। বশ্রল্প  নারম ওরে  
কারে সিই চরল। 
. 
বকন্তু ইসলামী অনুশ্াসন কখনও এ কম লিহায়াপনা, অেীলত্া, অিাধ লর্ৌনাচা  িা এমনবকেু হওয়া  সুরর্াি  রয়রে লত্মন 
লিবশ্ ভাি মাধযমগুরলা ই নিধত্া লেয় না, নিধত্া লেয় না লকারনাবট ই লািামহীনত্া । লসকা রণই রু্রি রু্রি কলাচচবাকা ীরে  
এত্ বিরেষ। এককথায় ত্া া বশ্রল্প  নারম র্া খুবশ্ ক া  স্বাধীনত্া চায়। অথবাৎ, ত্া া লসকুযলাব জমই চায় ‘বশ্ল্প’ নামক 
মুরখারশ্  আড়ারল। একা রণই লেখা র্ায় - লর্ই বশ্ল্পসাবহত্য সরচত্ন লসই লসকুযলা । আিা  লর্ লসকুযলা , লসও বশ্ল্পসাবহরত্য  
প্রবত্ অনু ািী।  
. 
নচত্নযরিাধ [Conscience / Consciousness] : বনজস্ব অনুভূবত্ িা নচত্নযরিাধ কখনও বিজ্ঞান বেরয় িযাখযা ক া র্ায় না। 
বিজ্ঞান কখরনাই িলরত্ পার  না ভালিাসা , ঘৃণা ,  াি-অবভমান ক া  িা বিশ্বাসঘাত্কত্া  স্বীকা  হিা  অনুভূবত্ লকমন। 
স্কযান কর  মবিরষ্ক  বিবভন্ন অংরশ্  পব িত্বন লেয ক া র্ায় বকন্তু অনুভূবত্গুরলা আসরল লকমন ত্া জানা র্ায় না। 
. 
এোড়াও অনুভূবত্-অবভজ্ঞত্া হয় একািই বনজস্ব ও িযবিরভরে এরকক কম। বিশ্বাস, ভালিাসা ইত্যাবে োড়াও সমুরদ্র  পারড় 
সূর্বাি লেখা  অনুভূবত্ লকমন, েণবা  মৃেু শ্ব্দ লশ্ানা  অনুভূবত্ লকমন এসি লথরক শুরু কর  সাধা ণ লাল  ং লেখা  
অনুভূবত্বটও আসরল একজরন  বনকট লকমন ত্া বিজ্ঞান লত্া েূর   কথা, ২য় আর কজনও িলরত্ পার  না। এমনবক ২য় 
জনরকও হুিহু একই বিষয়াবে লেখারনা-রশ্ানারনা হরলও। লচত্না, অনুভূবত্, অবভজ্ঞত্া  একািই িযবিিত্ হওয়া  এই 
িযাপা বটরক Qualia িলা হরয় থারক। 
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. 
[৩] 

বিজ্ঞান ো া এত্ এত্ অপ্রমাণয বিষয়াবে জানা  প  বকেু বিষয় লেণীয়। 
. 
প্রথমত্, অরনরক বিজ্ঞানরক সি সমসযা  সমাধান মরন কর , মরন কর  বিজ্ঞান হল Omnipotent. অথচ েশ্বন, রু্বি, 
মানবিকত্া-বনবত্কত্া ইত্যাবে বিষয়াবে লর্ বিজ্ঞান বেরয় অপ্রমাণয ত্া ত্ারে  মাথায় আরস না। ত্াোড়াও ‘বিজ্ঞান বেরয় সি িযাখযা 
ক া র্ায়’ িা ‘বিজ্ঞান হল Omnipotent’ অথিা ‘বিজ্ঞান একসময় বঠকই উি  খুাঁরজ লি  ক রি’ এই কথাগুরলাও লস্রে 
েশ্বনিত্ উবি িা বিশ্বাসমাত্র। এই কথাগুরলা ও লকারনা নিজ্ঞাবনক প্রমাণ লনই! এগুরলাও বিজ্ঞারন  প্রবত্ অন্ধবিশ্বাস – এরক 
িলা হয় Scientism র্া বকনা Neo-Atheism এ  বভবি। 
.  
বেত্ীয়ত্, বিজ্ঞান আসরল কী? পর্বরিেণ, িরিষণা, রু্বিত্কব, েশ্বন ইত্যাবে  মাধযরম জিত্ সম্বরন্ধ জানিা  পদ্ধবত্িত্ উপায়ই 
হল বিজ্ঞান। সাধা ণত্ বিজ্ঞান েুই উপারয় বসদ্ধারি লপৌঁোয় – Deductive reasoning আ  Inductive Reasoning. 
Deductive reasoning এ  মাধযরম বসদ্ধারি লপৌঁোরনা  জনয বকেু েশ্বন, রু্বিত্কবরক সত্য ধর  বনরয় লশ্ষরমশ্ বসদ্ধারি আসা 
হয়। আ  Inductive Reasoning এ পর্বরিেরণ  উপ  বভবি কর  বসদ্ধারি আসা হয়। প্রথমবটরত্ লর্ লকিলই উপলবি ও 
েশ্বনিত্ বকেু সত্যরক লমরন বনরয়ই সামরন আিারনা হয় ত্া আরিই আরলাবচত্ হরয়রে। আ  ২য় উপারয় অথবাৎ, Inductive 
Reasoning এ প িত্বী পর্বরিেণ সিসময়ই বভন্ন েলােল লেখারত্ পার । ত্াোড়া আর কজরন  পর্বরিেণ কর  আসা বসদ্ধাি 
লর্ আসরলও সত্য - লসটা লমরন বনরয় আম া মূলত্ বসরস্ট্ম বনিবত্ ‘বিজ্ঞানী’ োবিো রে রক বিশ্বাস কর  র্াই। লকিল বিশ্বাস 
ক রত্ পাব  না ৪০ িে  ধর  ‘আল-আমীন’ িা বিশ্বাসী মানুষবট সৃবষ্টকত্বা  পে লথরক লশ্ষ নিুওয়যারত্  োবি বনরয় এরল, এক 
 ারত্  মরধয ইস া-বম ারজ  োবি বনরয় এরল। আ  ললখাপড়া না লজরনও কু আরন  মত্ অশ্রুত্পূিব িাণী বনরয় এরল। 
. 
তৃ্ত্ীয়ত্, বিজ্ঞান বিবভন্ন বিষয়াবে  িযাখযাস্বরূপ অরনক ত্ত্ত্ব োাঁড় ক ায়। আ  অরনকসময়ই লসসি ত্ত্ত্ব পর্বরিেরণ ও অরর্ািয 
হরলও মানুষ ত্ারত্ ‘বিশ্বাস’ কর , লস্রে বসরস্ট্ম বনিবত্ ‘বিজ্ঞানী া’ বিশ্বাস কর ন িরল। লর্মনঃ Multiverse Theory লত্ 
অরনক বিজ্ঞানীই বিশ্বাসী, অথচ সিাই জারন লর্ এই মহাবিরশ্ব  িাবহর  লকারনাবকেু পর্বরিেণও সম্ভি নয়। এখন স্রষ্টাও 
পর্বরিেণ আওত্ামুি, আিা  অনয মহাবিশ্বও পর্বরিেণ আওত্া  িাবহর । ত্াহরল লকন লশ্ষরমশ্ বথউব ই লিরে লনওয়া! লর্ন 
স্রষ্টারক অবিশ্বারস  জনযই এত্সি নাটক। ত্ানাহরল লর্ িস্তুিােী হওয়া র্ায় না, ক া র্ায় না র্া খুবশ্ ত্া। 
. 
চতু্থবত্, ত্াবত্ত্বক বিষয়াবে োড়াও মাপামাবপসহ অনযানয প্রযাকবটকাল লেরত্র  মূল বিষয়গুরলাও আম া লকান ধ রন  প্রমাণ োড়া 
লমরন বনই। এখানকা  মূল বিষয়গুরলা হল এককগুরলা। লর্মনঃ এক বমটা  আসরল কত্টুকু? লকন এত্টুকুই হল? লকন সামানয 
লিবশ্ িা সামানয কম হল না – এই প্রশ্নগুরলা আম া লকউ কব  না। কা ণ এই ধ রন  বিষয় লমরন না বনরয় ত্কব ক া আসরল 
অর্থা কালরেপরণ  খা াপ বনয়যাত্রকই বনরেবশ্ কর । অথচ একই বজবনস লর্ আল্লাহ  লেওয়া বিবধবিধানগুরলা  জনযও প্ররর্াজয 
ত্া নাবিক আ  সংশ্য়িােীরে  লখয়াল থারক না। এই বিধান এমন লকন হল, ওইটা অমন লকন হল, লকন ওটা এই কম হল 
না – এমন সমি প্রশ্ন নাবিক, সংশ্য়িােী আ  সম ঘ ানা  প্রাবণ া ত্াই লকিল েুইটা কা রণ কর  থাকরত্ পার । এক, ত্ারে  
িুবদ্ধ ও বচিাশ্বি ললাপ লপরয়রে অথিা েুই, লকিল অবিশ্বারস  জনয ত্া া ভন্ডাবম িা Hypocrisy-লত্ লমরত্রে।  
. 
পিমত্, বিজ্ঞারন  একবট শ্াখা Quantum Physics এ  অরনক বিষয়ই আধুবনক প্ররু্বি  কলযারণ অনুধািণ ক া লিরলও 
বিজ্ঞান ত্া  লকারনা িযাখযা বেরত্ পার  না। লর্মনঃ Quantum Entanglement হল ইরলকিরন  মত্ উপপা মাণবিক 
কবণকাগুরলা  এমন এক বিরশ্ষ অিস্থা র্খন বিবলয়ন আরলাকিষব েূ ত্ব হরলও েু’বট কবণকা  মরধয এক কম লর্ািারর্াি থারক। 
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পুর া মহাবিরশ্ব এই অিস্থায় কবণকা া বি াজমান থাকায় পুর া মহাবিশ্ব  ীবত্মত্ একটা জীিি লেরহ  মরত্া! অথচ এটা 
পোথববিজ্ঞারন  অনযত্ম সূত্র - মহাবিরশ্ব আরলা  িবত্রিি সরিবাচ্চ – এ  বিপ ীত্। এ  কা ণ বহরসরি লকায়ান্টাম কবণকা  
জিত্ আ  ত্া  ধমবরক আলাো বিরিচনা কর ই এ  বনষ্পবি ক া হয় বকন্তু িলাই িাহুলয, অনযানয সিবকেু  মত্ এখানকা  
‘লকন’ প্ররশ্নও বিজ্ঞান নী ি। 
.  
[৪] 

Burden of Proof এ  ভুল প্ররয়াি 
. 
এত্ এত্ বকেু প্রমাণ োড়া লমরন বনরলও লকিল স্রষ্টা  লেরত্রই এরস Burden of Proof লখাাঁজাও আসরল ভান্ডাবমই বনরেবশ্ 
কর । বকন্তু লসটা িাে বেরলও ইবত্হারস Burden of Proof এ  সিরচরয় িারজ আ  িুবদ্ধহীন প্ররয়াি সৃবষ্টকত্বা  লেরত্রই হরয় 
থারক, আ  লসটা কর  র্িসি িুবদ্ধহীন অথিব াই। কা ণ Burden of Proof এ by default িা আরি লথরকই ধর  লনওয়া 
হয় লর্ লকারনা সৃবষ্টকত্বা লনই আ  সৃবষ্টকত্বা  অবিত্ব এক নতু্ন োবি। আ  ত্াই োবিকা ীরক বনজ োবি  স্বপরে প্রমাণ লপশ্ 
ক রত্ হরি। রু্বি বঠক আরে ত্রি এরেরত্র নয় মহাশ্য়, ি ং সৃবষ্ট  ননপুণয আ  সুবিনযাস লথরকই by default একজন 
Intelligent Designer / Manufacturer িা এককথায় স্রষ্টা  অবিত্ব প্রমাবণত্ হয়। বঠক লর্মন এই বলখাবট পড়িা  সময় 
by default একজন ললখরক  অবিত্ব মন স্বীকা  কর  লনয়। 
. 
বিএনএ লকাবিংরয়  কথাও িাে। মহাবিরশ্ব  উৎপবি, োয়াপথ, নেত্রসমূহ লথরক শুরু কর  অণু এিং আণবিক কণা  মত্ িস্তু  
আকা  আকৃবত্ও সূোবত্সূে অরনকগুরলা লমৌবলক ধ্রিরক  উপ  বনভব  কর । আ  প্রবত্বট সংখযায় লর্ পব মাণ বনখুাঁত্ সমিয় 
ক া হরয়রে ত্া একজন Intelligent Designer লকই বনরেবশ্ কর । মহাকষব ধ্রুিক র্বে ১০^৬০ এ  (অথবাৎ, ১ এ  পর  ৬০ 
বট শূ্নয) এক ভাি লিবশ্ িা কম হরত্া, ত্াহরল লকারনা োয়াপথ, গ্রহ নেত্র বকেুই সৃবষ্ট হরত্া না। শুধুমাত্র এই ধ্রুিরক  অত্ 
সূক্ষ্ম পব মাণ বিচুযবত্রত্ও মহাবিরশ্ব  সূচনালরিই এ  অবত্িযবপ্ত হরয় লর্ত্ িা মুহুরত্বই ধী  িযবপ্ত  কা রণ প েরণই গুবটরয় 
ধ্বংস হরয় লর্ত্। আিা , মহাজািবত্ক ধ্রুিরক  মান ১০^১২০ এ  এক ভািও এবেক লসবেক হরল ত্া মহাবিশ্ব সম্প্রসা রণ  
হার  একই প্রভাি লেরল কখনও এ পর্বি আসা লত্া েূর   কথা, মহাবিশ্ব বনবমরষই ধ্বংস হরয় লর্ত্। লর্সমি বিচুযবত্  কথা 
িলা হরচ্ছ ত্া লর্ আসরল কত্ েূদ্র ত্া িুেরত্ পৃবথিীরত্ লমাট র্ত্বট িালুকণা  রয়রে ত্া কল্পনা ক া লর্রত্ পার । এই সংখযক 
িালুকণা বেরয় র্বে একটা ধ্রুিক িবঠত্ হরয়রে িরল ধ া হয়, ত্রি পৃবথিীরত্ আর কবট িালুকণা লর্াি ক রল িা একবট সব রয় 
বনরল আ  লকারনাবকেু ই অবিত্ব থাকরত্া না! প্লযারঙ্ক  ধ্রুিক, পা মাণবিক লমৌবলক কবণকাগুরলা  ভ , হািল ধ্রুিকসহ আ ও 
িহু ধ্রুিরক  এমন বনখুাঁত্ ভা সাময িা Fine Tuning একজন িুবদ্ধমান সত্ত্বা  বেরকই by default বনরয় র্ায়। ত্াই Burden 
of Proof আসরল নাবিকরে  ওপর ই িত্বায়। আম া সৃবষ্টজিত্ লথরক স্বভািজাত্ভারিই সৃবষ্টকত্বা  অবিত্ব িুবে। এটাই হল by 
default. এখন লত্াম া বনরজরে  অস্বীকার   প্রমাণ োও।  
.  
নাবিকযিােী বিজ্ঞানী া এমন অসম্ভি বনখুাঁত্ বিনযাসরক স্রষ্টা োড়া িযখযা ক া  লচষ্টায় Multiverse Theory এরনরে লর্খারন 
মূলত্ িলা হয় পোথববিজ্ঞারন  সূত্রগুরলা  র্ত্ সম্ভািনা হওয়া সম্ভি, ত্া  সিগুরলা িমািরয় হরয় চলরে আ  আম া 
লসৌভািযিশ্ত্ লর্ মহাবিশ্ববট  সিবকেু এরেিার  Perfect হরয় বিরয়রে লসটারত্ই  রয়বে। অথচ এই ত্ত্ত্ববিশ্বাস প্রমারণ  লকারনা 
উপায় লনই কা ণ অনযরকান মহাবিশ্ব পর্বরিেণই সম্ভি নয়। এই ত্ত্ত্বও লর্ Burden of Proof এ  োবি  ারখ লসকথা আ  
লকউ িরল না। লকিল সৃবষ্টকত্বা আল্লাহরক অবিশ্বারস  জনয এই রূপকথায় বিশ্বাস আ  প্রচা -প্রসা  কর  চরল। অথচ না 
লেরখই আল্লাহ  অবিরত্ব বিশ্বারস  কথা এরল, আল্লাহ  ইচ্ছায় এক  ারত্ ইস া-বম াজ ভ্রমরণ  কথা এরল এ াই আিা  
রূপকথা িরল িরল েযানা লত্ারল। 
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.  
আরিকা  রু্রি  জ্ঞানী াও by default স্রষ্টা  অবিরত্ব  বেরকই বভড়রত্া। ত্খন লকিল শুধু আজরক  মরত্া সূে মানসহ জানা 
বেল না। নিী ইব্রাবহম (আলাইবহস সালাম) নরভামরন্ডাল ও ভূমন্ডরল  নিবচত্রযময় বিষয়গুরলা লেরখ বচিাভািনা কর  স্রষ্টায় 
বিশ্বারস এরস লপৌঁরেবেরলন (৬ : ৭৫) , লত্া অযাব স্ট্টল কল্পনা কর বেল সা াটা জীিন মাবট  বনরচ কাবটরয় লেওয়া বকেু 
মানুরষ া হঠাৎ উপর  উরঠ এরল সৃবষ্টবিবচত্রয লেরখ বঠকই একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী হরয় উঠরি। অিশ্য ইি াবহম (আলাইবহস 
সালাম) লর্ আল্লাহ ই কারে আিব কভারি সাহার্য প্রাথবনাস্বরূপ িরলবেরলন, “র্বে আমা  প্রবত্পালক আমারক পথ-প্রেশ্বন না 
কর ন, ত্রি অিশ্যই আবম বিভ্রাি সম্প্রোরয়  অিভুবি হরয় র্াি।” (৬ : ৭৭) এমন সাহার্য চাওয়া অযাব স্ট্টল িা হারল  
অযান্টবন বিউরে  লিলায় লশ্ানা র্ায় না। অথচ স্রষ্টা  অবিত্ব অনুধািরন  প  ত্াাঁ  কারে আিব কভারি সাহার্য প্রাথবনাই হল 
সিবপ্রথম োবয়ত্ব র্া বকনা প্রকৃত্ মুবমন া সূ া োবত্হা  মাধযরম বেরন কমপরে ১৭ িা  কর  থারক। 
. 

[৫] 
. 
প্রমাণ লখাাঁজারত্ সমসযা লনই। সমসযা হল, র্াচাইরয়  সৎ মানবসকত্া লথরক প্রমাণ না খুাঁরজ অবিশ্বাস পুরষ ল রখ কালরেপরন  
জনয প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই িরল লিড়ারনা। এমন মানুষরে  আর কিা  স্ম ণ কব রয় বেই, অির  সৎ বনয়যাত্  রয়রে নাবক 
কালরেপরন  িা সংশ্য় সরন্দরহ িুরি লথরক েুবনয়ারত্ র্া খুবশ্ ত্াই কর  লিড়ারনা  ধান্দা  রয়রে ত্া সম্পরকব আল্লাহ  বু্বল 
আ’লামীন সমূ্পণব ওয়াবকিহাল। 
. 
ইস া ও বম ারজ   ারত্  প বেন সকারল ত্াই মো  কাবে রে  জনযও কারেলা  প্রমাণ লেওয়া হরয়বেল, বকন্তু ত্া া বিশ্বাস 
কর  নাই। অথচ আিু িক ও ( বেআল্লাহু আ’নহু) প্রমাণ খুাঁরজবেরলন। আ  অত্ঃপ  প্রমাণ পািা  প  বঠকই সােী 
বেরয়বেরলন লর্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص সত্য িলরেন। অথবাৎ, প্রমারণ  লচরয়ও িড় হল আসরলও আপবন আিব ক বকনা। নইরল শ্ত্সহস্র 
প্রমারণও লকারনা োয়ো হরি না। অিশ্য আল্লাহ  বু্বল আ’লামীনই লর্ িান্দারে  লথরক িারয়রি বিশ্বাস চান লস অনুর্ায়ী লকারনা 
প্রমাণই অকাটয হরি না। আিু িকর   ( াবেআল্লাহু আ’নহু) মত্ সরিবািম ঈমান না লহাক, সামানয বিশ্বারস  সবেচ্ছা আ  
আিব কত্া িযত্ীত্ কা ও পরেই বিশ্বাস সম্ভািপ  নয়।  
. 
“... এ প  আিু িক  ( বেআল্লাহু আ’নহু) লসখান লথরক লসাজা  াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  বনকট চরল আসরলন এিং িলরলন, “লহ 
আল্লাহ  নিী! আপবন বক এরে  কারে িরলরেন লর্ এই  ারত্ আপবন িায়তু্ল মুকাোস বিরয়বেরলন?” 

বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص িলরলনঃ হযাাঁ। 

আিু িক  ( বেআল্লাহু আ’নহু) িলরলনঃ লহ আল্লাহ  নিী! লস মসবজেবট  িণবণা বেন লত্া; আবম লসখারন বিরয়বেলাম। 

ত্খন  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন লর্ ঐসময় িায়তু্ল মুকাোসরক আমা  সামরন তু্রল ধ া হল। আবম ত্া  বেরক ত্াবকরয় লেখরত্ 
লািলাম। 

এ প   াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আিু িক  ( বেআল্লাহু আ’নহু) এ  কারে িায়তু্ল মুকাোরস  িণবণা বেরত্ লািরলন। আ  আিু িক  
( বেআল্লাহু আ’নহু) প্রবত্িা ই িলরত্ লািরলন, “আপবন সত্যই িরলরেন। আবম সােয বেবচ্ছ, আপবন আল্লাহ   াসূল।” 
. 

Reference: [১] ও [৫] সী াতু্ন্নিী ملسو هيلع هللا ىلص ইিন বহশ্াম ( ), ২য় খণ্ড (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন) পৃষ্ঠা ৭৪ 
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১২২ 
সযাটাবনক ভারসবস -- Satanic Verses  
-আব ে আজাে 
 

ল ািিা  আমারে  কারে 'আড্ডািা ' িরল খযাত্। 
ল ািিার  আম া শ্াহিারি িরস আড্ডা বেই। আমারে  আড্ডা  বিষয়িস্তু থারক সমসামবয়ক বিবভন্ন ঘটনা, বিবভন্ন আবিষ্কা , 
বিবভন্ন িই বনরয়। 
. 
িত্ ল ািিার   আড্ডায় আমারে  সারথ বপকলু ো'ও বেরলন। বপকলুো হরলন আমারে  সিা  কারে বপ্রয় ও পব বচত্ একবট 
মুখ। কযাম্পারস বপকলুোরক বচরননা এমন মানুষ খুাঁরজ পাওয়াই েুষ্ক । লকরনাই িা বচনরিনা? লর্ ললাক জাপান, হংকং এিং 
কানািা লথরক চা  চা িা  েরটাগ্রাবেরত্ লিাে লমরিল পায়, ত্ারক আিা  বচনরিনা এমন লকউ থাকরত্ পার  নাবক? 
. 
আম া বপকলুোরক একজন উাঁচু মারপ  'েরটাগ্রাো ' বহরসরি জানরলও, সাবজরে  কারে বপকলুো  কে  অনয জায়িায়। 
সাবজে বপকলুোরক একজন উাঁচু মারন  িই পড়ুয়া বহরসরিই বচরন। 
সাবজরে  ভাষযমরত্, পুর া পৃবথিী লথরক র্বে ত্ন্ন ত্ন্ন কর  খুাঁরজ লস া ১০ জন িই পড়ুয়া ললাক খুাঁরজ লি  ক া হয়, ত্াহরল 
বপকলুো  Rank লসখারন লস া বত্রন থাকরি, বশ্ও .... 
. 
বপকলুো  সারথ আমারে  লচরয় সাবজরে  সখযত্াই লিবশ্।এ  কা ণ, ঢাবিরত্ ভবত্ব  পর  পুর া একিে  সাবজে আ  বপকলুো 
হরল  একই রুরম বেরলা। মুহসীন হরল  ২১০ নম্ব  রুম। 
সাবজরে  কারে শুরনবে, একিা  লঘা  িষবা  সময়, বপকলুো বঠক ক রলন লর্ উবন িান্দ িান র্ারিন। চা বেরক করুণ অিস্থা। 
পাবনরত্ টইটমু্ব  সি। ভাব  িেপারত্  সারথ বি বত্হীন িৃবষ্ট  লোয়া া- এ  মরধযই বপকলুো চারচ্ছ কযারম া হারত্ লিব রয় 
পড়রত্। 
সাবজে খুিই অিাক হরলা। িলরলা,- 'এ কম পব বস্থবত্রত্ লকউ কী িাইর  র্ায় নাবক?' 
বপকলুো করয়ক লসরকন্ডও সময় না বনরয় িলরলন,- 'Without such environment, you can't enjoy adventure, my 
dear...' 
. 
সাবজে লেখরলা, লসই র্াত্রায় বপকলুো িযারি  মরধয কযারম া  সারথ লশ্েবপয়ার   'A mid Summer Night's Dream' এিং 
 িীন্দ্রনারথ  'লিা া' উপনযারস  িই েুরটাও পুর  বনরচ্ছ। সাবজে আিার া অিাক হরলা। িলরলা,- 'িৃবষ্ট িােরল  মরধয বভজরি 
নাবক িই পড়রি?' 
বপকলুো লসিা  বকেু না িরল মুচবক লহরস লিব রয় পড়রলা। 
. 
বপকলুো বে রলা বঠক েশ্বেন পর । ির  কাাঁপাকাাঁবপ অিস্থা। অনযরকউ হরল এই মূহুরত্ব লিহাল েশ্া হরয় লর্রত্া। অথচ, 
বপকলুো  মুরখ অসুরখ  লকান বচহ্নই লনই। মরন হরচ্ছ মরন  মরধয  াজয জরয়  সুখ বি াজ ক রে। 
সাবজে িলরলা,- 'কী অিস্থা কর  এরসরো বনরজ ?' 
বপকলুো সাবজরে  কথা কারন বনরলা িরল মরন হরলা না। লিােলীে বসিার রট টান বেরয় লধাাঁয়া োড়রত্ োড়রত্ িলরলন,- 
'জাবনস লত্া, অরনকগুরলা অসাধা ণ েবি তু্রল এরনবে এিা । এরকিার  প্রত্যি অিরল চরল বিরয়বেলাম। চা পারশ্ শুধু পাহাড় 
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আ  পাহাড়। মরন হবচ্ছরলা িাংলারেশ্ িস কর  লকান এক পাহারড়  লেরশ্ ঢুরক পরড়বে।' 
. 
পর  বেন কযাম্পারস বপকলুো আমারে  অত্যি আগ্ররহ  সারথ িান্দ িারন  েূিবম এলাকা লথরক তু্রল আনা েবিগুরলা 
লেখাবচ্ছরলন। আম াও খুি আগ্রহভর  লেখবেলাম েবিগুরলা। আসরলই সি কয়'টা েবিই োরুন বেরলা। আমা  সাধয থাকরল 
প্রবত্টা েবি  জনয বপকলুোরক একটা কর  লিাে লমরিল বেরয় বেত্াম। 
আম া সিাই েবি লেখারেবখ বনরয় িযি থাকরলও, সাবজরে  লসবেরক লমারটও আগ্রহ আরে িরল মরন হরলা না। বকেুেণ চুপ 
থাকা  পর  লস বপকলুো  কারে জানরত্ চাইরলা সারথ বনরয় র্াওয়া িইগুরলা  িযাপার । বপকলুো বেক কর  লহরস বেরলন। 
এ প , সাত্খন্ড  ামায়ণ পারঠ  মরত্া কর  উবন লশ্েবপয়ার   'A mid summer night's dream' এিং  বি ঠাকুর   
'লিা া' উপনযারস  আরেযাপাি িণবনা ক া শুরু ক রলন। আম াও আগ্রহ ভর  শুনবেলাম আ  আবিষ্কা  ক বেলাম সমূ্পণব বভন্ন 
এক বপকলুোরক। বর্বন লকিল েবি  মারেই িুি লেন না, িইরয়  মারেও অসাধা ণভারি িুি বেরত্ পার ন...... 
. 
িলবেলাম িত্ ল ািিার   আড্ডা  কথা। লস আড্ডায় আমারে  সারথ বপকলুোও বেরলন। বেরলা  ািবিজ্ঞান বিভারি  লসারহল 
 ানা এিং সমাজবিজ্ঞান অনুষরে  লসৌ ভ ধ । আর া বেরলা ইংর জী বিপাটবরমরন্ট  আহরমে ইমবত্য়াজ এিং  সায়রন  সুমি 
িমবণ ো। সুমি ো খুি ভারলা বিটা  িাজারত্ পার ন। বত্বন র্খন বিটার  ত্াল ধর ন, ত্খন সিাই সমস্বর  মান্না ো'  লসই 
বিখযাত্ িানটা লিরয় উরঠ- 
'কারক লর্ন ভারলারিরস, আঘাত্ লপরয়রে লশ্রষ, পািলা িা রে আরে  মা  ায় 
অমলটা ধুাঁকরে েূ ি কযাোর , জীিন কর বন ত্ারক েমা হায়...... কবে হাউরজ  লসই আড্ডাটা আজ আ  লনই, আজ আ  
লনই....' 
কবে হাউরজ  আড্ডাটা না থাকরত্ পার , আমারে  ল ািিার   আড্ডাটা বঠকই  রয় লিরে। 
. 
আমারে  আড্ডা শুরু  প্রাোরল, লসৌ ভ বপকলুো  কারে বজরজ্ঞস ক রলা,- 'োো, তু্বম কী সালমান রুশ্েী  'The Satanic 
Verses' পরড়রো?' 
বপকলু ো 'হযাাঁ' সূচক মাথা লনরড় জানারলন লর্ উবন পরড়রেন। 
এ প  লসৌ ভ সাবজরে  কারে জানরত্ চাইরলা লর্ লস পরড়রে বকনা এই িই। সাবজেও 'হযাাঁ' সূচক মাথা নাড়রলা। বপকলুো 
সাবজরে  কারে জানরত্ চাইরলা,- 'লত্া  লকমন লািরলা ল  এই িই?' 
সাবজে িাোম বেরল মুরখ বেরত্ বেরত্ িলরলা,- 'বেকশ্নাল িই বহরসরি িলরত্ লিরল এটা একটা োরুন িই।' 
বপকলুো খাবনকটা অিাক হরলন িরল মরন হরলা। িলরলন,- 'মারন কী?' 
- 'বকেুই না। বেকশ্নাল িই বহরসরি এটা একটা োরুন িই। সাবহত্যমারন  বিচার  িলরত্ লিরল িইটারক আবম েরশ্  মরধয ৯ 
লেরিা।' 
বপকলুো আর া খাবনকটা অিাক হরলন। িলরলন,- 'িইটারত্ রুশ্েী লর্ ইনে রমশ্ন িযিহা  কর রে, লস িযাপার  লত্া  আপবি 
আরে?' 
সাবজে িলরলা,- 'আলিৎ আরে।' 
- 'বকন্তু তু্ই কী জাবনস অই িইরত্ রুশ্েী র্া ইনে রমশ্ন িযিহা  কর রে ত্া  সিটাই ইসলাবমক লসাসব লথরক লনওয়া?'- 
বপকলুো িলরলন। 
- 'হযাাঁ।' 
- 'তু্ই িলরত্ চাবচ্ছস এসি ইসলাবমক লসারসব ভুল ইনে রমশ্ন লেওয়া আরে?' 
- 'থাকরত্ও পার । েুবনয়ায় লকা আন োড়া িাবকসি গ্রন্থ মানুরষ  ললখা। আ  মানুরষ  ললখায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক।'- 
সাবজরে  উি । 
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. 
( পাঠকরে  লিাো  সুবিধারথব আবম িযাপা টা একটু বক্লয়া  কর  বনই।এ পর  আম া আিা  ঘটনায় চরল র্ারিা। 
ইবন্ডয়ান ললখক সালমান রুশ্েী একবট িই বলরখ খুিই বিত্বকবত্ হরয় পরড়ন। িইটা  নাম- 'The Satanic Verses' 
(শ্য়ত্ারন  আয়াত্)। 
রুশ্েী লসই িইরত্ বকেু ইসলাবমক (সী াত্) লসাসব লথরক েবলল লটরন ইসলামরক আিমণ কর  এিং প্রমারণ  লচষ্টা কর  লর্ 
লকা আন আল্লাহ  কাে লথরক নাবজল হওয়া না, শ্য়ত্ান লথরক প্রাপ্ত বকত্াি। রুশ্েী লসাসব বহরসরি উরল্লখ কর  'আল ত্ািাব ' 
এিং 'ইিন সা'ে' এ  মরত্া সী াত্ গ্রন্থরক। 
আল ত্ািাব  এিং ইিন সা'ে এ একবট ঘটনা  উরল্লখ আরে। ঘটনাবট হরলা এ কম,- ' াসূল (সা:) মোয় র্খন োওয়াত্ প্রচা  
শুরু ক রলন, ত্খন একবেন বত্বন ক্বািা শ্ ীরে  প্রাঙ্গরণ িরস সেয ইসলারম োবখল হওয়া মুসবলমরে  মারে িিৃত্া 
 াখবেরলন। লসখারন মো  অনযানয লপৌিবলক কু াইশ্ াও বেরলা। 
বঠক এমন সমরয়, হজ ত্ বিি াঈল (আঃ) ওহী বনরয়  াসূল (সাঃ) এ  কারে আিমন কর ন। লসবেন বিি াঈল সূ া 'আন 
নাজম' বনরয় অিত্ীণব হন। ত্ািাব  এিং ইিন সা'ে িলরে,- লসবেন সূ া আন নাজরম  ১৯ এিং ২০ নাম্বা  আয়ারত্  প  
 াসূল সাঃ আর া িাড়বত্ েুবট আয়াত্ বত্লাওয়াত্ কর ন, র্া আেরত্ বিি াঈল আঃ ওহী বহরসরি বনরয় আরসন বন। এই েুই 
আয়াত্ মূলত্ শ্য়ত্ান  াসূল সাঃ লক লধাাঁকা বেরয় লকা আরন  আয়ারত্  সারথ বমবশ্রয় বেরয়বেরলা। 
পর , বিি াঈল  াসূল সাঃ লক এ িযাপার  সত্কব ক রল  াসূল সাঃ ত্া ওহী বেরলা না িরল িাে লেন। 
সূ া আন নাজরম  ১৯ এিং ২০ নাম্বা  আয়ারত্ হরলা মুশ্ব করে  পূবজত্ সিরচ িড় বত্ন লেিী- লাত্, উর্র্া এিং মানাত্রক 
বনরয়। 
সূ া আন নাজরম  ১৯ এিং ২০ নাম্বা  আয়াত্ হরলা- 'লত্াম া কী লভরি লেরখরো লাত্ ও উর্র্া সম্পরকব?' 
'এিং আর ক (রেিী) মানাত্ সম্পরকব?' 
ত্ািাব  এিং ইিন সা'ে িলরে, এই েুই আয়ারত্  পর  আর া েুবট িাড়বত্ আয়াত্ বেরলা র্া পর   াসূল সাঃ ভুল িুেরত্ লপর  
িাে বেরয়বেরলন।রসই আয়াত্ েুবট এ কম,- 
' These are the high-flying ones, 
whose intercession is to be hoped for!' 
( 'ত্াাঁ া হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয়  (েমত্ািান লেিী।ত্ারে  কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়'...) 
. 
ত্াহরল, সূ া আন নাজরম  ১৯ এিং ২০ নম্ব  আয়ারত্  সারথ িাে পড়া (ত্ািাব  এিং ইিন সাে এ  িণবনামরত্) আয়াত্ েুরটা 
জুরড় বেরল কী  কম লশ্ানায় লেখা র্াক- 
. 
'লত্াম া কী লভরি লেরখরো লাত্ ও উর্র্া সম্পরকব?' 
'এিং আর ক (রেিী) মানাত্ সম্পরকব?' 
'ত্াাঁ া হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয় (েমত্ািান লেিী) 
'এিং, ত্ারে  কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়'... 
. 
ইিন সাে এিং ত্ািাব   োবি,পর   েুই আয়াত্ শুরন মো  মুশ্ব ক া খুি উৎেুল্ল হরয় উরঠ। ত্া া ভািরলা, মুহাম্মে সাঃ 
এিা  ত্ারে  লেিীরে  প্রশ্ংসা ক রলন। ত্া  মারন, মুহাম্মে সাঃ ত্ারে  লেিীরে  প্রভূ বহরসরি লমরন বনরয়রেন। ত্াই, লসবেন 
মুহাম্মে সা: এিং অনযানয মুসবলমরে  সারথ মো  মুশ্ব ক াও বসজো কর বেরলা মো প্রাঙ্গরণ। 
. 
ত্ািাব  এিং ইিন সা'ে এ  এই ল োর েগুরলারক ইসলাম বিরেষী া এিং বিষ্টান বমশ্না ী া লুরে লনয়। ত্া া এই ঘটনারক 
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(অথবাৎ, মুহাম্মে সাঃ শ্য়ত্ারন  কাে লথরকও অহী বনরত্ন) সত্য প্রমাণ ক া  জনয সূ া আল হাি এ  ২২ নম্ব  আয়াত্রক 
ল োর ে বহরসরি োবখল কর  থারক।) 
. 
সাবজরে  এ কম উি  শুরন বপকলুো সন্তুষ্ট হরত্ পার ন বন। বত্বন িলরলন, - ' সালমান রুশ্েী  কথা িাে লে। তু্ই কী 
িলরত্ চাইবেস ইিন সা'ে আ  আল ত্ািাব   িণবনা ভুল?' 
- 'োো, আরিও িরলবে, ইিন সা'ে লহাক িা আল ত্ািাব  লহাক িা অনয লর্রকান লকউ, ত্ারে  কারে লত্া আ  ওহী আসরত্া 
না। লর্রহতু্ ত্ারে  গ্রন্থগুরলা আসমানী বকত্াি নয়, ত্াই ত্া  মরধয ভুল ভ্রাবি থাকরত্ই পার ।অস্বাভাবিক না লত্া.....' 
এরত্ােণ পর  লসারহল  ানা ভাই মুখ খুলরলন। িলরলন,- 'আচ্ছা সাবজে, ধর ই বনলাম তু্বম বঠক িলরো। ইিন সা'ে িা আল 
ত্ািাব   িণবনা ভুল। এখন প্রশ্ন হরচ্ছ, লকরনা ত্ারে  িণবনা ভুল িা লত্ামা  কারে ভুল মরন হরচ্ছ?' 
. 
এিা  আম া সিাই নরড়চরড় িসলাম। এ ই মরধয আড্ডায় চরল এরসরে পঙ্কজ ো, ইসলাবমক স্ট্যাবিরজ  ইি াবহম খলীল এিং 
বেনযারে  শ্ ীে ভাই। 
লসারহল ভাইরয়  সারথ সু  বমবলরয় লসৌ ভ িলরলা,- 'Yes, explain, why you think renowned author both Al 
Tabari & Ibn Saad are wrong according to u...' 
. 
সচ াচ  লকান েীঘব িিৃত্া শুরু ক া  আরি সাবজে খাবনকটা লেরড় লকরশ্ লনয়। আজও বঠক ত্াই ক রলা। লোঁরড় প্রথরম 
লকরশ্ বনরলা। এ প  লস িলরত্ শুরু ক রলা- 
. 
'প্রথরম, আমারে  িুেরত্ হরি, ইিন সা'ে এিং আল ত্ািাব   গ্ররন্থ র্া আরে, ত্া মানুরষ   চনা। এ মরধয লর্মন শুদ্ধ বজবনস, 
শুদ্ধ িণবনা আরে, বঠক লত্মবন ভুল বজবনস, ভুল িণবনা থাকাটাও স্বাভাবিক।কা ণ, ইিন সা'ে িা আল ত্ািাব , লকউ-ই  াসূরল  
রু্রি  প্রত্যে সােী না। 
ত্া া  াসূরল  জীিনী বলবপিদ্ধ ক রত্ বিরয় লর্খারন, র্া  কারে র্া লপরয়রেন, ত্াই বলবপিদ্ধ কর  লেরলরেন। ভুল-শুদ্ধ 
করত্াটুকু- ত্া বনণবরয়  লচরয় আপাত্ত্ সং েণ কর  লেলরত্ পা াটারকই ত্াাঁ া প্রাধানয বেরয়বেরলন। 
ত্ারে   চনায় লর্ ভুল থাকরত্ পার , ত্া স্বয়ং ত্া া বনরজ াও স্বীকা  কর  লিরেন। 
আল ত্ািাব  উনা  বকত্ারি  শুরুরত্ই িরলরেন,- ' Hence, if I mention in this book a report about some men 
of the past, which the reader of listener finds objectionable or worthy of censure because he can see 
no aspect of truth nor any factual substance therein, let him know that this is not to be attributed 
to us but to those who transmitted it to us and we have merely passed this on as it has been passed 
on to us' 
. 
অথবাৎ, বত্বন শুধু ত্া-ই বকত্ারি স্থান বেরয়রেন র্া ত্াাঁ  পর্বি লপৌঁরেরে। এখন লকউ র্বে ত্া  বকত্ারি লকান আপবিক  
বিষয়াবে খুাঁরজ পায় র্া ইসলারম  োন্ডারমন্টাল বজবনরস  সারথ সাংঘবষবক এিং অনযানয সহী সূরত্র ত্া িাবত্লরর্ািয লেখা র্ায়- 
ত্াহরল ত্াাঁ  োয় আল ত্ািা ী  নয়, বত্বন র্া  কাে লথরক লপরয়রেন, লকিলই ত্া ।বত্বন এখারন লকিল একজন 'বলবখরয়'  
ভূবমকায়..... 
সুত্ াং, আল ত্ািাব   িণবনা লর্ ভুল 'হরত্ও' পার , ত্া আল ত্ািাব ই িরল লিরেন। লসইম কথা, লসইম িযাপা  ইিন সা'ে এ  
লেরত্রও। 
. 
এরত্াটুকু িরল সাবজে থামরলা। বপকলুো িলরলন, - 'ভুল হরত্ও পার  মারন এটা প্রমাণ হয় না লর্- বত্বন ভুল। ভুল হরত্ও 
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পার  এ  পর   শ্ত্ব বকন্তু সবঠকও হরত্ পার । আম া ত্াহরল লকানটা ধর  লনরিা? উবন ভুল না শুদ্ধ?' 
সাবজে হাসরলা। এ পর  িলরলা,- 'লেখা র্াক কী হয়...' 
. 
সাবজে আিা  িলরত্ শুরু ক রলা- 
সকল ইবত্হাসবিেরে  মরত্, সূ া আন নাজম নাবজল হয়  াসূল সাঃ নিুযয়াত্ লারভ  পিম িের ,  জি মারস, লর্ িে  প্রথম 
একবট মুসবলম েল আবিবসবনয়ায় বহজ ত্ কর । অথবাৎ,  াসূল সাঃ এ  মবেনায় বহজ রত্  আর া ৮ িে  আরি। 
. 
এখন, সালমান রুশ্েী এিং বিষ্টান বমশ্না ীরে  োবি,  াসূল সাঃ শ্য়ত্ান লথরক ওহী প্রাপ্ত হরয়বেরলন পর , আল্লাহ লকা আরন  
ওহী  মাধযরম  াসূল সাঃ লক সংরশ্াধন কর  লেন। 
ত্ারে  োবি, সূ া আল হারি  ৫৩ নাম্বা  আয়াত্ লসবেনই (রর্বেন ত্থাকবথত্ Satanic Verses নাবজল হয়) নাবক অই 
ঘটনারক লকন্দ্র কর  লর্খারন িলা হরচ্ছ- 
. 
'আবম লত্ামা  পূরিব লর্ সি  াসূল বকংিা নিী পাবঠরয়বে, ত্ারে  লকউ র্খনই লকান আকাঙ্ক্ষা কর রে ত্খনই শ্য়ত্বান ত্া  
আকাঙ্ক্ষায় (প্রবত্িন্ধকত্া, সরন্দহ-সংশ্য়) বনরেপ কর রে, বকন্তু শ্য়ত্বান র্া বনরেপ কর  আল্লাহ ত্া মুরে লেন। অত্ঃপ  আল্লাহ 
ত্াাঁ  বনেশ্বনসমূহরক সুপ্রবত্বষ্ঠত্ কর ন। কা ণ আল্লাহ সিবজ্ঞ, সিবরশ্রষ্ঠ বহকমত্ওয়ালা।' 
সালমান রুশ্েী এিং বিষ্টান বমশ্না ীরে  োবি, এই আয়াত্ বেরয়ই আল্লাহ মুহাম্মে সাঃ লক ত্ৎেণাৎ সংরশ্াধন কর  লেন এিং 
মুহাম্মে সঃ সূ া আন নাজরম  সারথ বমবশ্রয় লেলা ওই আয়াত্ েুরটা িাবত্ল কর  লেন। 
শ্ত্রুপে এই িল্প খুি সুচতু্ ভারি িাবনরয়রে িলা র্ায়। বকন্তু ঘাপলা ল রখ লিরে অনয জায়িায়। লসটা হরলা, সূ া আন নাজরম  
সারথ সূ া আল হাি এ  নাবজরল  মধযকা  সমরয়  িযিধান। 
সূ া আন নাজম নাবজল হয়  াসূল নিুয়যাত্ লাভ ক া  ৫ম িের , মোয়। সূ াবটও মােী সূ া  অিিবত্। আ , সূ া আল হাি 
নাবজল হয়  াসূল সাঃ নিুযয়াত্ লারভ  প্রায় ১২-১৩ িের   পর , বহজ রত্  প্রথম িের । সূ াবট মাোনী সূ া। 
অথবাৎ, ত্ারে  কথানুর্ায়ী,  াসূল সাঃ ভুল কর ন নিুযয়াত্ লারভ  ৫ম িের , আ  সূ া আল হাি নাবজল হয় নিুযয়াত্ লারভ  
১৩ ত্ম িের । েুই সূ া  মরধয সময় িযিধান ৮ িে । 
অথবাৎ, ত্ারে  োবিনুর্ায়ী,  াসূল সাঃ ভুল কর রেন আজ, আ  আল্লাহ ত্া সংরশ্াধন কর রেন ৮ িে  পর ... 
সাবজে লজার  িলরত্ লািরলা,- 'আচ্ছা িলুন লত্া, পািল না হরল, লকান মানুষ কী এই িল্প বিশ্বাস ক রি? ভুল কর রে আজ, 
আ  ত্া সংরশ্াধন হরলা আর া ৮ িে  পর । 
এই আট িের   মরধয,  াসূল সাঃ সূ া আন নাজরম লাত্, উর্র্া, মানারত্  মরত্া লেিী  প্রশ্ংসা কর রেন (ত্ারে  মরত্), 
আিা  কারলমায় িরলরেন- 'লা ইলাহা ইল্লাহহ' (আল্লাহ োড়া লকান ইলাহ লনই)। 
একবেরক লেিীরে  কারে সাহার্য চাওয়া  নিধত্া, আিা  অনযবেরক 'লা ইলাহা ইল্লাহ' িরল ত্ারে  িাবত্ল কর  লেওয়া- 
এরত্াসি কাবহনী ক া  পর ও কীভারি বত্বন লসখারন 'আল আমীন' বহরসরি থাকরত্ পার ন? হাউ পবসিল? 
বঠক আরে, ত্রকব  খাবত্র  ধর ই বনলাম লর্, সূ া হারি  লসই সংরশ্াধনী আয়াত্ আল্লাহ লসই  ারত্ই নাবজল কর বেরলন এিং 
লসই  ারত্ই  াসূল উনা  ভুল শুধর  বনরয়বেরলন এিং পর  লঘাষণা ক রলন লর্, লাত্, উর্র্া, মানারত্  কারে সাহার্য চাওয়া 
র্ারি না।' 
লখয়াল করুন, বেরন িরলরেন এ কম- 
. 
'ত্াাঁ া হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয় (েমত্ািান লেিী) 
'এিং, ত্ারে  কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়...' 
. 
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আিা   ারত্ বনরজ  লসই কথারক উইথড্র কর  বনরয় িলরেন, লাত্, উর্র্া, মানাত্ া িাবত্ল। 
. 
এমত্ািস্থায়, মো  কাবে , লপৌিবলকরে  কারে  াসূল সাঃ কী একজন ঠক, প্রত্া ক, লিঈমান িরল িনয হিা  কথা না? 
অথচ, ইবত্হারস  লকাথাও কী ত্া  বিনু্দ পব মাণ প্রমাণ পাওয়া র্ায়? র্ায় না। 
র্ারে  সারথ বত্বন মূহুরত্বই এরত্ািরড়া লিঈমাবন ক রলন, ত্ারে  কার া কারেই বত্বন 'ঠক' 'প্রত্া ক' 'বমথুযক' সািযি হরলন না 
- এটা অত্যি আিরর্ব ।  াসূল সাঃ লক অপমান ক া  এরত্ািরড়া সুরর্ািটা কীভারি শ্ত্রুপে বমস ক রলা? 
ত্াোড়া, ইবত্হাস লথরক জানা র্ায়, মেীনায় বহজ রত্  আরি   ারত্,  াসূল সাঃ হজ ত্ আলী  াঃ লক উনা  ঘর  ল রখ র্ান, 
র্ারত্  াসূল সাঃ এ  কারে িবচ্ছত্ আমানত্ প্রাপকরে  কারে (র্া া মুশ্ব ক বেরলা) র্থার্ত্ভারি বেব রয় লেওয়া র্ায়। 
ভািুন লত্া, বর্বন একবেরন েু  কম কথা িলরত্ পার , (একিা  লেিীরে  প্রশ্ংসা কর , আিা  ত্া িাবত্ল কর ) ত্ারক বকন্তু 
ত্খনও মো  কু াইশ্ া বিশ্বাস ক রে, ভ সা কর  আমানত্ িবচ্ছত্  াখরে। কীভারি? একজন ঠক, প্রত্া করক (র্বে 
Satanic Verses incident সত্য হয়) কীরস  বভবিরত্ এরত্া বিশ্বাস? 
আরেৌ কী লসবেন Satanic Verses জাত্ীয় বকেু নাবজল প্রাপ্ত হরয়বেরলা  াসূরল  উপ ? উি - নাহ। 
. 
বেত্ীয় প্রমাণ, ত্রকব  খাবত্র  আিা  ধর  বনই লর্, Satanic Verses সত্য। 
ত্াহরল চলুন, আর কিা  পাঠ কব  লসই আয়াত্গুরলা- 
(১৯) - 'লত্াম া কী লভরি লেরখরো লাত্ ও উর্র্া সম্পরকব?' 

(২০) - 'এিং আর ক (রেিী) মানাত্ সম্পরকব?' 

(২১)- 'ত্াাঁ া হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয় (েমত্ািান লেিী) 

(২২)- 'এিং, ত্ারে  কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়'... 

(২৩)- 'এগুরলা লত্া লকিল (এই লর্ লাত্, উর্র্া, মানাত্ এসি) কত্কগুরলা নাম লর্ নাম লত্াম া আ  লত্ামারে  বপতৃ্ পৃরুষ া 
ল রখে, এ  পরে আল্লাহ লকান প্রমাণ অিত্ীণব কর নবন। ত্া া লত্া শুধু অনুমান আ  প্রিৃবি ই অনুস ণ কর , র্বেও ত্ারে  
কারে ত্ারে  প্রবত্পালরক  পে লথরক পথ বনরেবশ্ এরসরে।' 
. 
লখয়াল করুন, ২১ এিং ২২ নম্ব  আয়াত্ (সালমান রুশ্েী এিং বিষ্টান বমশ্না ীরে  ভাষযমরত্) এ  বঠক পর , আল্লাহ  কাে 
লথরক লকান কম সংরশ্াধনী আসা  আরিই বঠক ২৩ নাম্বা  আয়ারত্ এরস িলা হরচ্ছ- 'এগুরলা (লাত্, উর্র্া, মানাত্ ইত্যাবে) 
লত্া লকিল করত্াগুরলা নাম মাত্র র্া লত্াম া (মুশ্ব ক া) এিং লত্ামারে  পূিবপুরুষ া ল রখরো। এরে  (েমত্া ) পরে আল্লাহ 
লকান প্রমাণ নাবজল কর ন বন।' 
. 
িড়ই আিরর্ব , ত্াইনা? একটু আরি িলা হরলা,- ত্া া হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয় । ত্ারে  কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়।' 
ত্া  বঠক পর ই িলা হরচ্ছ- 'এগুরলা লকিল বকেু নাম র্া লত্ামারে  মবিষ্কপ্রসূত্।' 
What a double stand! হাহাহাহাহা। 
এ কম বিিিাজী লেওয়া  পর ও, র্া া একত্বিারে বিশ্বাস ল রখ নতু্ন ইসলারম এরসরে, ত্া া কী মুহাম্মে সা: লক লেরড় 
ত্ৎেণাৎ চরল লর্রত্া না? 
আ , কু াইশ্ া এরত্া পাবণ্ডরত্য  অবধকা ী হরয়ও এটা িুেরত্ পা রলা না লর্, মুহাম্মে সঃ ত্ারে  সারথ মাইন্ড লিইম লখলরে? 
হাহাহা।'.... 
. 
সাবজে হাবস থামারলা। পঙ্কজ ো বজরজ্ঞস ক রলন,- 'ত্াহরল, িলা হয় লর্, আবিবসবনয়ায় বহজ ত্ ক া একবট েল এই ঘটনা 
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শুরন (মুহাম্মে (সাঃ) কু াইশ্রে  লেি লেিীরক লমরন বনরয়রেন) লে ত্ আসরলা, ত্ারে  িযাপার  কী িলরি?' 
সাবজে িলরলা, - 'হযাাঁ, ত্া া লে ত্ এরসবেরলা বঠকই, বকন্তু ত্া া লে ত্ এরসরে এই ঘটনা শুরন নয়, অনয ঘটনা শুরন। 
নিুযয়ারত্  ৫ম িের  ত্ৎকালীন আ রি  লশ্রষ্ঠ ললাক উমা  ইিরন খািাি ( াঃ) এিং হামজা ( াঃ) এ  মরত্া প্রভািশ্ালী া 
ইসলাম গ্রহণ কর রে লশ্ানা  পর , মো  পব বস্থবত্রক বকেুটা বন াপে লভরি, ত্া া লে ত্ এরসবেরলা। ত্থাকবথত্ Satanic 
Verses নাবজরল  কথা শুরন নয়।প্ররত্যক সহী ল ওয়ারত্ই এটা  িণবনা পাওয়া র্ায়।' 
. 
সিাই চুপ কর  আরে। সাবজে িলরলা,- 'বপকলু ো?' 
- 'হু' 
- 'আচ্ছা, তু্বম ইশ্বর  বিশ্বাস কর া?' 
- 'নাহ।' 
- 'বঠক লত্া?' 
- 'হযাাঁ।' 
- 'বিশ্বাস কর া লর্, ইশ্ব  িরল লকউ লনই?' 
- 'হুম। ইশ্ব  িরল লকউ লনই।' 
- 'আচ্ছা, তু্বম কী বিশ্বাস কর া শ্য়ত্ান িরল লকউ আরে র্ারক লেখা র্ায় না, ধ া র্ায় না, লিাো র্ায় না?' 
- 'আর  নাহ! আবম অমন োউ বজবনরস বিশ্বাস বটশ্বাস কব  না।' 
- 'বঠক িলরো লত্া?' 
- 'হযাাঁ।' 
এিা  সাবজে লহাাঁ লহাাঁ কর  হাসা শুরু ক রলা। এ পর  িলরলা,- 'ত্াহরল কী কর  তু্বম সালমান রুশ্েী  Satanic Verses লক 
বিশ্বাস ক রো লর্খারন তু্বম 'শ্য়ত্ান' িরল বকেুরত্ বিশ্বাস-ই কর া না? সালমান রুশ্েীরক বিশ্বাস ক রত্ হরল লত্ামারক আরি 
শ্য়ত্ারন  উপর  ঈমান আনরত্ হরি। ত্া পর ই না Satanic Verses (শ্য়ত্ারন  আয়াত্) বিশ্বাস ক া র্ারি। হাহাহাহা......' 
. 
এরত্ােরণ  নী িত্া লভরঙ সিাই এিা  হাবসরত্ লোঁরট পড়রলা। অট্ট হাবসরত্ ভর  উঠরলা আমারে  আড্ডা। 
. 
মািব রি  আজান হরচ্ছ। বপকলুো, পঙ্কজ ো আ  লসৌ ভ উরঠ হাাঁটা ধ রলা। আম া মসবজরে  পথ ধ লাম। 
েূর  পাবখ া বনজ বনজ আলরয় বের  র্ারচ্ছ। আবম আ  সাবজে পাশ্াপাবশ্ হাাঁটবে। ভািবে, ইশ্! আজরক  আড্ডাটা আর কটু 
েীঘব হরলও পা রত্া......! 
. 
'সযাটাবনক ভারসবস এিং িাংলা নাবিকরে  শ্য়ত্ারন  উপ  ঈমান আনয়রন  িল্প'/  
সাবজে বসব জ, পাটব- ০২, পিব- ০২ 
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১২৩ 
নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৩; “লত্ামারে  স্ত্রীিণ লত্ামারে  শ্সযরেত্র” - এই 
আয়ারত্  মাধযরম ইসলাম বক না ীরক লোট কর রে? (লশ্ষ পিব) 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

[আরি  পিবগুরলা  জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৭, (#সত্যকথন) ৮৮, (#সত্যকথন) ৯১ ও (#সত্যকথন) ১১০] 
. 
. 
এখন আপনা  মরন হয়ত্ আিা  প্রশ্ন জািরত্ পার , ত্াহরল আয়ারত্  এই অংশ্ ো া বক লিাোরনা হরচ্ছ লর্খারন িলা হরয়রে, 
 فَأْتُوا َحْرثَُكمْ  أَنَّىٰ  ِشئْتُمْ 
“লত্াম া লর্ভারি ইচ্ছা ত্ারে রক িযিহা  ক ”। 
. 
এই আয়াত্াংশ্ প্রকৃত্পরে বক িুোরত্ চারচ্ছ? এই আয়াত্ বক পুরুষরক সবহংস কর  তু্লরে না ী জাবত্  উপ ? লকরড় বনরচ্ছ 
না ী  স্বাবধকা ? না ীরক পুরুরষ  কারে কর  তু্লরে অসহায়? নাবক এই আয়াত্ না ী ও পুরুষরক প্রোন ক রে লর্ৌনতৃ্বপ্ত  
অপা  অবধকা । খুরল বেরচ্ছ স্বামী স্ত্রী  ভারলািাসা  মরধয বিিােমান শ্ত্ িাধন। 
চলুন একটু সামরন আিাই। 
. 
আম া প্রথরমই িরলবে লর্, একবট আয়াত্ সম্পরকব লকউ র্বে সুস্পষ্ট ধা ণা লাভ ক রত্ চায় ত্াহরল অিশ্যই ত্ারক লসই 
আয়াত্বট নাবর্রল  লপ্রোপট জানরত্ হরি, নয়রত্া লস ভুল িুেরি এটাই স্বাভাবিক। লকউ র্বে একটু আগ্রহ বনরয় ত্ােসীর   লর্ 
লকান প্রবসদ্ধ বকত্াি লথরক এই আয়ারত্  শ্ারন নুরূ্লবট  প্রবত্ একটু ত্ীক্ষ্ণ েৃবষ্ট লেয়, ত্াহরল ত্া  সামরন সকল বকেু 
বেিারলারক  নযায় স্পষ্ট হরয় উঠরি। 
. 
ত্াহরল চলুন লজরন লনয়া র্াক এই আয়াত্বট নাবর্রল  লপ্রোপট বক? 
. 
একো ওম  ইিনুল খািাি ( া)  াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িলরলন, লহ আল্লাহ   াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আবম লত্া ধ্বংস হরয় র্াবচ্ছ।  াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
ওম রক বজজ্ঞাসা ক রলন িযাপা  বক? ওম  িলরলন,  ারত্র আবম আমা  সওয়া ী উরটা কর বে (অথবাৎ আমা  স্ত্রী  লপেরন  
বেক হরত্ ত্া  লর্ানীরত্ সহিাস কর বে)।  াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লকান উি  বেরলন না। প েরনই ওমর   প্ররশ্ন  জিারি এই আয়াত্বট 
নাবর্ল হয়। 
. 
অনয িণবনায় এরসরে, মো  মুশ্ব ক া ত্ারে  স্ত্রীরে  সারথ সহিারস  সময় পাশ্বব বনরয় লত্মন লকান বচিা ভািনাই ক রত্া না। 
ত্া া লর্ই পাশ্বব বেরয় ত্ারে  খুবশ্ লসই পাশ্বব বেরয়ই ত্ারে  স্ত্রীরে  লর্ানীরত্ সহিাস ক রত্া। ইসলাম গ্রহরণ  প  মো  
মুহাবজ  সাহািািণ র্খন মেীনায় আিমন কর ন, ত্খন মো হরত্ আিত্ একজন মুহাবজ  সাহািী মেীনা  একজন আনসা ী 
মবহলারক বিরয় কর ন। বিরয়   ারত্ লস স্ত্রীরক ত্া  ইচ্ছামত্ সহিারস  প্রিাি প্রোন কর ন, বকন্তু স্ত্রী লসই প্রিাি প্রত্যাখযান 
কর ন এিং স্পষ্ট ভাষায় িরল লেন লর্ আবম ঐ একবট বনয়ম োড়া অনয লকান বনয়রম সহিাস ক া  অনুমবত্ লেি না। কথা 
িাড়রত্ িাড়রত্ একসময় ত্া  াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ে িার  বিরয় লপৌোয়। অত্ঃপ  এই আয়াত্বট অিত্ীণব হয়। 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AD?source=feed_text&story_id=325285841241136
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=325285841241136
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%A7?source=feed_text&story_id=325285841241136
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A7%E0%A7%A6?source=feed_text&story_id=325285841241136
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{ত্ািা ী, আিূ জা’ে  মুহাম্মাে ইিনু জা ী , ত্ােসী ঃ জাবমউল লকা আন, ৪/১৭০-১৭১, (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, িাংলারেশ্ , 
প্রকাশ্কালঃ লম, ১৯৯৪), ইিনু কাসী , ইসমাঈল ইিনু উমা , ত্ােসীরুল লকা আনীল আর্ীম, ২/২১৯-২২১(ইসলাবমক 
োউরণ্ডশ্ন িাংলারেশ্, ৫ম সংস্ক ণ, মাচব, ২০১১), সুয়ূত্ী, জালালুেীন আবু্দ   হমান ইিরন আিী িক , ত্ােসীর  জালালাইন, 
১/৪৮৫, (ইসলাবময়া কুতু্িখানা, নথবব্রুক হল ল াি, িাংলািাজা , ঢাকা, ত্া.বি), লমাহাম্মে আবমনুল ইসলাম, ত্ােসীর  নূরুল 
লকা আন, ২/২৮১-২৮২ ( আল-িালাি পািবলরকশ্ে, সযা  নসয়ে আহমে ল াি, লমাহাম্মেপু , ঢাকা, ৩য় প্রকাশ্, আিস্ট্, 
২০০৮ ইং)}। 
. 
আয়াত্বট  শ্ারন নুরূ্ল আমারে রক িলরে, এই আয়াত্াংশ্টুকু নাবর্ল হওয়া  কা ণ হরলা মুসবলমরে  লর্ৌনবমলরন  পদ্ধবত্ 
বকরূপ হরি ত্া স্পষ্ট কর  লত্ালা। ইহুেী া মরন ক রত্া স্বামী র্বে বপেন বেক হরত্ ত্া  স্ত্রী  লর্াবনরত্ সহিাস কর  ত্রি 
সিান হরল ত্া লট া হরি। ত্া া লকিলমাত্র না ীরে  সারথ সামরন  বেক হরত্ লর্ানীরত্ বমলন ক রত্া। ত্ারে  এই বমথযা 
োিীরক খণ্ডন কর  আয়াত্বট নাবর্ল হয়। লকননা বচবকৎসা বিজ্ঞান অনুসার  এই কথা প্রমাবণত্ নয় লর্, লকান স্বামী র্বে ত্া  
স্ত্রী  সামরন  বেক হরত্ লর্ানীরত্ বমলন না কর  পাশ্বব পব িত্বন কর  লত্া উৎপাবেত্ সিান লট া বকংিা বিকলাঙ্গ হরি। ত্াই 
লকা আন ইহুেীরে  এই োবি  অসা ত্া প্রমাণ কর রে এিং সারথ সারথ স্বামী ও স্ত্রীরক এই স্বাধীনত্া প্রোন কর রে লর্, ত্া া 
চাইরল লর্ লকান পদ্ধবত্রত্ এরক অপর   সারথ বমবলত্ হরত্ পা রি; ত্রি বমলরন  একমাত্র স্থান হরি লর্াবন। বকন্তু লর্াবন 
িযাত্ীত্ অনয লকান স্থান িযিহা  ক া র্ারি না লর্মন মলো  লকননা এটা হা াম। 
. 
মলোর  িমন ক ারক উলামারে  সিাই হা াম িরল িণয কর রেন। ঈমাম আহমাে িণবনা কর রেন লর্,  সূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, 
লত্াম া লিারিাধ ক  বকন্তু আল্লাহ ত্ায়ালা লকান িযপার  লিারিাধ কর ন না। ত্াই লত্াম া স্ত্রীরে  মলো  বেরয় সঙ্গম কর া 
না। 
. 
ঈমাম বত্ বমজী িণবনা কর ন লর্,  াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, পুরুরষ  সরঙ্গ পুরুষ সমকাম ক রল এিং পুরুষ স্ত্রী  মলো  বেরয় 
সঙ্গম ক রল ত্ারে  প্রবত্ আল্লাহ ত্ায়ালা  হমরত্  েৃবষ্ট প্রোন কর ন না। 
. 
ত্াউস ( ) হরত্ িবণবত্ বত্বন িরলনঃ জবনক িযবি ইিরন আব্বাস ( াবর্) লক মলো  বেরয় সহিাস ক া সম্পরকব বজরজ্ঞস ক রল 
বত্বন িরলন, তু্বম বক আমারক কুে ী সম্বরন্ধ বজজ্ঞাসা ক রো? 
ঈমাম আহমাে িণবনা কর ন লর্, আিু লহা ায় া ( াবর্) িরলনঃ  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, লস িযবি অবভশ্প্ত লর্ ত্া  স্ত্রী  মলো  
বেরয় সঙ্গম কর । 
. 
ঈমাম নাসায়ী িণবনা কর রেন লর্, আিু লহা ায় া ( া) িরলনঃ  সূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, লত্াম া আল্লাহ  িযাপার  র্থার্থ লিািনত্ 
হও। লত্াম া স্ত্রীরে  মলো  বেরয় সঙ্গম কর া না। 
. 
আিূ জাও ীয়া িরলনঃ নজরনক িযবি আলী ( া) লক বজরজ্ঞস ক রলন স্ত্রীরে  মলো  বেরয় সহিাস ক া সম্পরকব। আলী ( া) 
উির  িলরলনঃ লপেরন ক রল আল্লাহ লপেরন ল রখ লেরিন। (অত্ঃপ  িলরলন) তু্বম বক এই িযাপার  আল্লাহ  কথা লশ্ান 
নাই? আল্লাহ িরলরেন, লত্াম া এমন বনলবিত্া  কাজ কর ে, র্া লত্ামারে  পূরিব সমগ্র বিরশ্ব  লকউই কর  নাই। 
. 
ইিন মাসউে ( া), আিূ ো ো ( া), আিু লহা ায় া ( া), ইিরন আব্বাস ( া), আবু্দল্লাহ ইিন উমা  ( া), আনাস ইিন মাবলক 
( া) প্রমুখ িড় িড় সাহািারে  সিাই স্ত্রী  মলো  বেরয় সহিাস ক ারক হা াম িরল িণয কর রেন। আিু হাবনো, শ্ারেঈ, 
আহমাে ইিনু হাম্বাল, সাইে ইিনু মুসাইয়াি, আিূ সালমা, ইকব মাহ, ত্াউস, আত্া, সাঈে ইিনু রু্নাই , উ ওয়া ইিন রু্নাই , 
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মুজাবহে ইিনু রু্িাই , হাসান ( াবহমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ িড় িড় আবলমিণ এটারক হা াম িরলরেন। 
. 
{ইিনু কাসী , ইসমাঈল ইিনু উমা , ত্ােসীরুল লকা আনীল আর্ীম, ২/২২৩-২২৯ (ইসলাবমক োউরণ্ডশ্ন িাংলারেশ্, ৫ম 
সংস্ক ণ, মাচব, ২০১১)}। 
. 
আমারে  আরলাচনা  মাধযরম এই কথা অত্যি লজা ারলাভারিই প্রমাবণত্ হয় লর্, ইসলাম বিরেষী া পবিত্র লকা আরন  এই 
আয়াত্রক লর্ অরথব িযিহা  কর  মানুষরক বিভ্রাি ক রত্ চায় আয়াত্বট ত্া  সমূ্পণব বিপ ীত্ অথব প্রকাশ্ ক রে। ি. আজারে  
মত্ ললারক া এই আয়াত্ উরল্লখ পূিবক এ কথা িুোরত্ চান লর্ এই আয়ারত্  মাধযরম না ীরে রক লকিলমাত্র পুরুরষ  
কামসামগ্রী বহরসরি উপস্থাপন ক া হরয়রে। পুরুষরক প্রোন ক া হরয়রে লর্ৌনাচার   অিাধ স্বাধীনত্া আ  না ীরক কর রে 
বনষ্কাম। না ীরক িাবনরয়রে পুরুরষ  জনয শ্সযরেত্র আ  পুরুষরক িানারনা হরয়রে লসই শ্সযরেরত্র  ইচ্ছামত্ িযিহা কা ী 
ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
অথচ এই আয়াত্বট ত্ারে  ধা ণা  সমূ্পণব বিপ ীত্। ইসলাম এই আয়ারত্  মাধযরম না ীরে  জনয এমন লকান বিধান প্রণয়ন 
কর  বন; র্া  ো া না ী  লর্ৌন স্বাধীনত্ারক হ ণ ক া হরয়রে, ত্ারক িবিত্ ক া হরয়রে ত্া  প্রাপয অবধকা  হরত্, ত্া  
কামরক চাবপরয়  াখরত্ িাধা প্রোন কর রে। বকংিা এই আয়াত্বট পুরুষরক না ী  উপ  সবহংস ক া জনয, না ীরক ইরচ্ছমত্ 
উপরভাি ক া  সুরর্াি লেয়া  জনয, না ীরক পুরুরষ  কামোসী িানারনা  জনয নাবর্ল হয় বন। ি ং পুরুষ ও না ী র্ারত্ ত্ারে  
োম্পত্য জীিরন লর্ৌনাচা  কর  পা স্পব ক সন্তুষ্ট হরত্ পার  লস জরনয মহান আল্লাহ এই আয়াত্ নাবর্ল কর রেন। 
. 
আম া উপরু্বি আরলাচনায় লেরখবে লর্, ইহুেী া স্বামী ও স্ত্রী  পা স্পব ক তৃ্বপ্তরক সীমািদ্ধ কর বেল বকন্তু এই আয়াত্ স্বামী ও 
স্ত্রী  নিিাবহক জীিরন লর্ৌনাচার   লেরত্র ত্ারে  কাম প্রকারশ্  পদ্ধবত্রক সীমািদ্ধ কর বন ি ং কাম প্রকারশ্  পথরক কর রে 
উমুি। একজন না ী চাইরল ত্া  স্বামী  সারথ লপেন বেক হরত্ বমবলত্ হরত্ পা রি, চাইরল সামরন  বেক হরত্ বমবলত্ হরত্ 
পা রি বকংিা লিরে বনরত্ পা রি এমন পদ্ধবত্ র্া ত্া  শ্া ীব ক চাবহো  সারথ সামিসযশ্ীল। ইসলাম আয়ারত্  মাধযরম 
না ীরক প্রোন কর রেন লর্ৌন তৃ্বপ্ত  অবধকা । ইসলাম ত্ারক প্রোন কর রে অপা  স্বাধীনত্া, লর্মন স্বাধীনত্া প্রোন কর রে 
একজন পুরুষরক। 
. 
না ী  উপ  একজন পুরুষ র্ারত্ উগ্রত্া প্রেশ্বনপূিবক ত্ারক কষ্ট প্রোন না ক রত্ পার  লসজরনয স্বামী  জরনয বনরষধ ক া 
হরয়রে ত্া  স্ত্রী  মলোর  (Anus) সঙ্গম ক ারক। লকননা একজন না ী  কারে মলোর  সঙ্গম ক াটা কখরনাই আ ামোয়ক 
বকংিা তৃ্বপ্তক  নয় ি ং কষ্টোয়ক ও অসহনীয়ও িরট; সারথ সারথ ত্া বিবভন্ন ধ রণ  লর্ৌনিাবহত্ ল ারি  (Sexually 
Transmitted Disease) কা ণ।। মলো  িযাত্ীত্ লর্ লকান পন্থায় স্ত্রী  লর্ানীরত্ (Vagina) বমলন ক া  লেরত্র ইসলারম  
লকান িাধা লনই ি ং  রয়রে িযবি  বনজস্ব স্বাধীনত্া। 
. 
পাশ্াপাবশ্ আমারে  এই আয়ারত্  লশ্ষাংশ্ও স্ম ণ  াখা উবচত্, লর্খারন মহান আল্লাহ িরলরেনঃ 
ۖ   َوَبِش رِ  اْلُمْؤِمنِينَ  ََلقُوهُ   َ  َواْعلَُموا أَنَُّكم مُّ  َواتَّقُوا ّللاَّ
“এিং আল্লাহরক ভয় ক রত্ থাক আ  বনবিত্ভারি লজরন  াখ লর্, আল্লাহ  সারথ লত্ামারে রক সাোত্ ক রত্ই হরি। আ  
র্া া ঈমান এরনরে ত্ারে রক সুসংিাে জাবনরয় োও”। 
. 
মহান আল্লাহ এই আয়াত্াংরশ্  মাধযরম এই িিিযও সুস্পষ্ট কর  বেরয়রেন লর্, মানুষ লর্ন ত্ারে  করমব আল্লাহরক ভয় কর  
অথবাৎ এমন লকান কাজ লর্ন ত্া  ো া সম্পাবেত্ না হয় র্া  অনুমবত্ ইসলাম প্রোন কর  বন। লর্মনঃ স্ত্রী  সারথ খা াপ 
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আচ ণ, ত্া  সারথ অবিধ পন্থায় লর্ৌনবমলন, ত্ারক ত্া  প্রাপয অবধকা  হরত্ িবিত্ ক া, ত্ারক লকিল লর্ৌনোসী বহরসরি 
বিরিচনা ক া ইত্যাবে। পাশ্াপাবশ্ ইসলাম একজন না ী  প্রত্যহ জীিনরক অত্যি সম্মারন  লচারখ লেরখরে এিং ত্া বনরয় লকান 
কটু মিিয কর  বন, র্া নাবিক ি. আজাে কর রেন। বত্বন ত্া  িইরত্ িভবিত্ী না ীরক তু্লনা কর রেন িভবিত্ী পশু  সারথ। 
ি. আজাে িভবিত্ী না ীরে  সম্পরকব িরলরেনঃ 
“িভবিত্ী না ী অরনকটা লেখরত্ িভবিত্ী পশু  মরত্া, েৃশ্য বহরসরি িভবিত্ী না ী লশ্াভন নয়, আ  িভবধা ণ না ী  জরনয 
অত্যি পীড়াোয়ক। এক বেন হয়রত্া িভবধা ণ িণয হরি আবেম িযাপা  িরল” 
[হুমায়ুন আজাে, না ী, অধযায়ঃ ; পৃষ্ঠাঃ ৩৬৩; (আিামী প্রকাশ্নী, ৩৬ িাংলািাজা  ঢাকা-১১০০, ৩য় সংস্ক ণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, 
নিশ্াখ ১৪১৯, লম ২০০৯)]। 
. 
ইসলারম স্বামী-স্ত্রী  সম্পকব মুবনি এিং োরস  মত্ নয়। ি ং ইসলারম স্বামী এিং স্ত্রী  সম্পকব হল, 
 ُهنَّ  ِلبَاسٌ  لَُّكمْ  َوأَنتُمْ  ِلبَاسٌ  لَُّهنَّ 
অথবঃ “ত্া া লত্ামারে  পব চ্ছে এিং লত্াম া ত্ারে  পব চ্ছে”। (সূ া িাকা াহঃ ১৮৭ আয়াত্) 
স্বামী লকিল ত্া  লর্ৌনপৃ্তবপ্ত লাভ ক রি আ  না ী ত্া লথরক িবিত্ হরি বকংিা পুরুষ ত্া  স্ত্রী  উপ  সবহংস হরি, ইসলারম 
স্বামী ও স্ত্রী  সম্পকব এমন নয় ি ং স্বামী-স্ত্রী  মধযকা  সম্পকব হল লসৌহােব, সম্প্রীবত্ ও ভারলািাসা । মহান আল্লাহ স্বামী ও 
স্ত্রী  মধযকা  সম্পকব িণবনা ক রেন এভারি, 
ِلكَ  آَليَات   ِل قَْوم   يَتَفَكَُّرونَ  [٣٠:٢١] ُۚۖ  إِنَّ  فِي ذَٰ َودَّةً  َوَرْحَمةً   نْ  أَنفُِسُكمْ  أَْزَواًجا ِل تَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعَلَ  بَْيَنُكم مَّ  َوِمنْ  آيَاتِهِ  أَنْ  َخلَقَ  لَُكم ِم 
আ  এক বনেশ্বন এই লর্, বত্বন লত্ামারে  জরনয লত্ামারে  মধয লথরক লত্ামারে  সংবিনীরে  সৃবষ্ট কর রেন, র্ারত্ লত্াম া 
ত্ারে  কারে শ্াবিরত্ থাক এিং বত্বন লত্ামারে  মরধয পা স্পব ক সম্প্রীবত্ ও েয়া সৃবষ্ট কর রেন। বনিয় এরত্ বচিাশ্ীল 
ললাকরে  জরনয বনেশ্বনািলী  রয়রে। (সূ া রুমঃ ২১ আয়াত্)। 
. 
ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী  পা স্পব ক ভারলািাসারক এত্টাই গুরুরত্ব  লচারখ লেরখরে লর্, স্বামী  জরনয ত্া  স্ত্রীরক ভারলারিরস মুরখ 
খািাড় তু্রল লেয়ারকও সাোকাহ বহরসরি আখযাবয়ত্ কর রে। লকান স্বামী র্বে ত্া  স্ত্রী  ভ ণরপাষরণ  জরনযও টাকা িযয় কর  
ত্িুও ত্া সাোকাহ রূরপ পব িবণত্ হয়।  াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ 
ِ  َصلَّى  ِ  قَالَ  َحدَّثَنِي َعاِمرُ  ْبنُ  َسْعد   َعنْ  َسْعدِ  ْبنِ  أَِبي َوقَّاص   أَنَّهُ  أَْخبََرهُ  أَنَّ  َرُسولَ  ّللاَّ ْهِري  َحدَّثَنَا اْلَحَكمُ  ْبنُ  نَافِع   قَالَ  أَْخبََرنَا ُشعَْيبٌ  َعنْ  الزُّ
ِ  إَِلَّ  أُِجْرتَ  َعلَْيَها َحتَّى َما تَْجعَلُ  فِي فَمِ  اْمرَ أَتِكَ  ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ  قَالَ  "إِنَّكَ  لَنْ  تُْنِفقَ  نََفقَةً  تَْبتَِغي بَِها َوْجهَ  ّللاَّ  ّللاَّ
সা’ে ইব্ন আিূ ওয়াোস ( া) লথরক িবণবত্,  াসূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ ‘তু্বম আল্লাহ্   সন্তুবষ্ট লারভ  আশ্ায় র্া-ই খ চ ক  না 
লকন, লত্ামারক ত্া  সওয়াি অিশ্যই লেওয়া হরি। এমনবক তু্বম লত্ামা  স্ত্রী  মুরখ র্া তু্রল োও, ত্া ও। 
{িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ (০১), বকত্ািুল ঈমান, পব রচ্ছেঃ (৪১), আমল বনয়ত্ ও সওয়ারি  আশ্া 
অনুয়ায়ী ......... , ১/৫৪}। 
. 
সুিহানাল্লাহ, এই হাবেস একজন স্ত্রী  সম্মানরক, মর্বাোরক এত্টাই উপর  তু্রলরে লর্, ত্া  মুরখ খািা  তু্রল লেয়ারক সাোকাহ 
বহরসরি বিরিচনা কর রে। র্া নাবিক া বেরত্ িযথব হরয়রে। 
. 
ত্াই আম া িলরিা ইসলারম  বিধান সম্পরকব, লকা আন কা ীরম  িযাখযা সম্পরকব, আয়ারত্  শ্ারন নুরূ্ল সম্পরকব না লজরনই 
লকিলমাত্র একাি বিরেরষ  িশ্িত্বী হরয় ইসলারম  বিরুরদ্ধ কলম চালনা ক াটা লকান জ্ঞানিান ললারক  কাজ নয়। এটা মূখব া 
ক রত্ পার  র্া া লকা আন কা ীরম  অিত্ একবট আয়াত্ও শুদ্ধ কর  পড়া  মত্ লর্ািযত্া  ারখ না। 
. 
আমারে  লশ্ষ কথা এটাই ইসলাম না ীরক শ্সযরেরত্র  সারথ তু্লনা কর  লকান অরর্ৌবিক কাজ কর  বন ি ং ত্া বচবকৎসা 
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বিজ্ঞান ো া প্রমাবণত্ (র্া ১ম পরিব আরলাবচত্ হরয়রে) এিং ি. আজারে  উত্থাবপত্ অবভরর্ারি  মূল লকন্দবিনু্দ সূ া িাকা া  
২২৩ নং আয়াত্বট আম া বিরেষণ কর  লেরখবে লর্, এই আয়াত্ না ীরক পুরুরষ  োসী বহরসরি, একাি সরম্ভারি  িস্তু বহরসরি 
বকংিা পুরুষরক না ী  উপ  সবহংস কর  লত্ালা  জনয নাবর্ল হয় বন; ি ং এ  লপ্রোপট সমূ্পণবই বভন্ন র্া ি. আজাে উপলবি 
ক রত্ পার ন বন। বত্বন এই আয়াত্রক িযিহা  কর  র্া িুোরত্ লচরয়রে, এই আয়াত্ ত্া  সমু্পণব বিপ ীত্ অথব প্রকাশ্ 
কর রে। এই আয়াত্ পুরুষ ও না ীরক ত্ারে  প্রাপয লর্ৌন অবধকা  প্রোন কর রে। লসই সারথ ইহুেীরে  বমথযা োিী  অসা ত্া 
প্রমান কর রে। পাশ্াপাবশ্ না ীরে  সারথ আচ রণ  লিলায় মহান আল্লাহরক ভয় ক রত্ বনরেবশ্ প্রোন কর রে। 
. 
িস্তুত্ একমাত্র মহান আল্লাহই সিবজ্ঞানী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

475 

১২৪ 

নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৬; ঋতু্িত্ী না ী া বক ইসলারম অিরহবলত্? (১ম পিব) 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

ঋতু্িত্ী মবহলারে  লেরত্র ইসলারম  মরনাভাি িযাখযা ক রত্ বিরয় নাবিক ি. হুমায়ুন আজাে ত্া  বলবখত্ “না ী” িইরত্ 
িরলরেন, 
. 
“িাইরিল ও লকা আরন ও সি ধমব পুিরক ঋতু্রক লেখা হরয়রে ভরয়  লচারখ এিং ঋতু্িত্ী না ীরে  বনরেবশ্ ক া হরয়রে 
বনবষদ্ধ ও েূবষত্ প্রাণীরুরপ ............... “ঋতু্ে ণরক প্রবত্বট ধমব ও আবেম সমাজ লেরখরে োনবিক িযপা  রূরপ”। 
. 
[হুমায়ুন আজাে,না ী, অধযায়ঃ- নলবঙ্গক  াজনীবত্, পৃষ্ঠাঃ- ৪৪; (আিামী প্রকাশ্নী, ৩৬ িাংলািাজা  ঢাকা, ৩য় সংস্ক ণ, ষষ্ঠেশ্ 
মূদ্রণ, নিশ্াখ ১৪১৯, লম ২০০৯)]। 
. 

পব ত্ারপ  বিষয় হল, ি. আজাে শুধুমাত্র ধা ণা ও আনাবঢ় অনুিােরক  সাহার্য বনরয়ই লিশ্ লজার রশ্ার ই ইসলারম  বিরুরদ্ধ 
কলম চাবলরয়রেন। বত্বন হয়ত্ ভুরলই লিরেন লর্ শুধুমাত্র একজরন  অনুিারে  উপ  বনভব  কর  আ  ধা ণা  িশ্িত্বী হরয় 
সমারলাচনা ক াটা লকান জ্ঞানিান ললারক  কাজ নয়। আ ও মজা  বিষয় হরলা বত্বন এই বিষয়বট  সমারলাচনা ক রত্ বিরয় 
একবট মাত্র লকা আরন  আয়ারত্  সাহার্য বনরয়রেন ত্াও আিা  ভুল অনুিারে , বকন্তু বত্বন নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  হাবেস লথরক এই 
বিষরয় লকান েবলল লপশ্ ক রত্ পার ন বন। ত্া  এই বমথযাচা  লেরখ আল্লাহ্ ত্ায়ালা  একবট িানী  কথা মরন পরড় লিল। 
মহান আল্লাহ্ িরলন, 

ِ  فِي يَُجاِدلُ  َمن النَّاِس  َوِمنَ  نِير   ِكتَاب   َوََل  ُهدًى َوََل  ِعْلم   ِبغَْيرِ  ّللاَّ مُّ  
ِ  َسبِيلِ  َعن لَّ ِليُِض  ِعْطِفهِ  ثَانِيَ  اْلَحِريقِ  َعذَابَ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َونُِذيقُهُ  ۖ   ِخْزيٌ  الدُّْنيَا فِي لَهُ  ۖ   ّللاَّ  

“মানুরষ  মধয লকউ লকউ আল্লাহ্ সম্বরন্ধ বিত্ণ্ডা কর ; ত্ারে  কারে না আরে জ্ঞান,না আরে পথবনরেবশ্, না আরে লকান েীবপ্তমান 
বকত্াি। লস বিত্ণ্ডা কর  ঘাড় িাবকরয় ললাকরে রক আল্লাহ  পথ হরত্ ভ্রষ্ট ক া  জনয ত্া  জরনয  রয়রে েুবনয়ারত্ লািনা এিং 
বকয়ামরত্  বেন আবম ত্ারক েহন র্যণা আস্বােন ক াি”। ( সু া হািঃ ৮-৯ আয়াত্) 
. 

আমারে  আরলাচনা  শুরুরত্ই চলুন আম া হারয়র্ (Menstruation) সম্পরকব বকেুটা লজরন লনই। . 
হারয়রর্  সংজ্ঞা প্রোন ক রত্ বিরয় শ্াইখ মুহাম্মাে বিন সারলহ আল উসাইবমন ( াবহ) িরলন, 
. 
‘হারয়রর্  আবভধাবনক অথব হরচ্ছ লকান িস্তু বনিবত্ ও প্রিাবহত্ হওয়া। আ  শ্ ীয়রত্  পব ভাষায় হারয়র্ িলা হয় ঐ প্রাকৃবত্ক 
 িরক, র্া িাবহযক লকান কার্বকা ণ িযাত্ীত্ই বনবেবষ্ট সমরয় না ী  লর্ৌনাঙ্গ বেরয় বনিবত্ হয়। হারয়র্ প্রাকৃবত্ক  ি, অসুস্থত্া 
আঘাত্ পাওয়া, পরড় র্াওয়া এিং প্রসরি  সারথ এ  লকান সম্পরকব লনই। এই প্রাকৃবত্ক  ি না ী  অিস্থা ও পব রিশ্- 
পব বস্থবত্  বিবভন্নত্া  কা রণ নানা  কম হরয় থারক এিং এই কা রণই ঋতু্স্রারি  বেক লথরক না ীরে  মরধয লিশ্ পাথবকয 
লেখা র্ায়।’ 
. 
{উসাইবমন, মুহাম্মাে বিন সারলহ, না ী  প্রাকৃবত্ক  িস্রাি, অনুিােঃ মীর্ানু   হমান আিুল লহাসাইন, পৃষ্ঠাঃ ০৪; (ইসলাম 
প্রচা  িুযর া,  ািওয়াহ, ব য়াে, লসৌবে আ ি, ১৪২৯ বহ)}। 
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. 
এইিা  চলুন লমবিকযাল সাইে অনুসার  আম া লেবখ লর্ হারয়র্ ত্থা  জঃস্রাি (Menstruation) কারক িরল। 
. 
হারয়র্ হরলা উচ্চত্  প্রাইরমট (Primate) িরিব  িনযপায়ী (Mammalian) স্ত্রী একবট শ্া ী িৃিীয় প্রবিয়া র্া প্রজনরন  সারথ 
সম্পবকবত্। প্রবত্ মারস এবট হয় িরল িাংলায় এবটরক মাবসক নারমও অবভবহত্ ক া হয়। প্রজনরন  উরেরশ্য না ীরে  বিম্বাশ্রয় 
(Ovum) বিম্বরফাটন হয় এিং ত্া েযারলাবপয়ান বটউি (Fallopeian Tube) বেরয় না ীরে  জ ায়ুরত্ চরল আরস। এই 
পব ফুবটত্ বিম্ব জ ায়ুরত্ ৩-৪ বেন অিস্থান কর । এই সমরয়  মরধয র্বে লকান শুিানু না ীরেরহ  জ ায়ুরত্ প্ররিশ্ না কর , 
ত্াহরল লসই বিম্বাণু নষ্ট হরয় র্ায়, লসই সারথ জ ায়ু  এরন্ডারমবিয়াম (Endometrium) ি  লভরঙ্গ পরড়। আ  র্বে পুরুরষ  
শুিাণু (Sperm) লসখারন লপৌরে ত্াহরল ত্া বনবষি হরয় র্ায় এিং ভ্রূরণ  (Zygote) সূচনা ঘরট। এরন্ডারমবিয়াম এ  ভঙ্গ 
বেবল্ল, সরঙ্গ  লেষ্মা ও এ   িিাহ লথরক উৎপন্ন  িপাত্ সি বমরশ্ নত্ব  ত্ ল এিং ত্া  সারথ ত্বিত্ এিং অধব ত্বিত্ 
ত্ ল করয়কবেন ধর  লািাত্া  লর্ৌবন পরথ বনিবত্ হয়। এই ে ণই হারয়র্ নারম পব বচত্। কখরনা কখরনা এরক িভবস্রাি 
বহরসরিও উরল্লখ ক া হয়।। র্বে জ ায়ুরত্ অিমুি বিম্ববট পুরুরষ  শুিারনা ো া বনবষি হরয় Implantation শুরু হয় ত্রি 
আ  হারয়র্ হয় না। ত্াই মাবসক  জস্রাি িন্ধ হরয় র্াওয়ারক লমরয়রে  িভবধা রণ  প্রাথবমক লেণ বহরসরি ধ া হয়।  জস্রাি 
রু্িত্ীরে  লেরত্র সাধা ণত্ ২১-৪৫ বেন প  প  ও িয়স্করে  লেরত্র ২১-৩১ বেন প  প  সংিবঠত্ হয়। এবট সাধা ণত্ 
লমরয়রে  ১১ িা ১৩ িে  িয়স লথরক শুরু হয়। মবহলারে  হারয়র্ এরকিার  িন্ধ হরয় র্ায় র্খন ত্ারে  Menopause শুরু 
হয়। ত্ারে  এই  িপাত্ সাধা ণত্ ২-৭ বেন স্থায়ী হয়। 
. 
Frederick R. Bailey, A Text Book of Histology, (William Wood and Company, New York, 3rd ed.) 
“Menstruation and the menstrual cycle fact sheet”. Office of Women’s Health. December 23, 2014. 
Retrieved 25 June 2015. 

. 
ি. আজাে ত্া  িইরত্ হারয়র্ বিষয়ক ইসলারম  বিধারন  সমারলাচনা ক রত্ বিরয় একবট মাত্র আয়ারত্  সাহার্য বনরয়রেন। 
আয়াত্বট হল, 

ْرنَ  فَإِذَا ۖ   يَْطُهْرنَ  َحتَّىٰ  تَْقَربُوُهنَّ  َوََل  ۖ   اْلَمِحيِض  فِي النِ َساءَ  فَاْعتَِزلُوا أَذًى ُهوَ  قُلْ  ۖ   اْلَمِحيِض  َعنِ  َويَْسأَلُونَكَ   َحْيثُ  ِمنْ  فَأْتُوُهنَّ  تََطهَّ
ُ  أََمَرُكمُ  َ  إِنَّ  ُۚۖ  ّللاَّ ابِينَ  يُِحبُّ  ّللاَّ ِرينَ  َويُِحبُّ  التَّوَّ ]٢٢٢:٢[ اْلُمتََطِه   

. 
“আ  ত্া া লত্ামারক হারয়জ সম্পরকব প্রশ্ন কর ,িল ত্া কষ্টক । সুত্ াং লত্াম া হারয়জ কারল স্ত্রী সঙ্গম (রর্ৌনবমলন) িজবন 
ক রি এিং ত্া া পবিত্র না হওয়া পর্বি স্ত্রী সঙ্গম ক রি না। অত্ঃপ  ত্া া র্খন পবিত্র হরি ত্খন ত্ারে  বনকট বঠক লস 
ভারি িমন ক রি লর্ভারি আল্লাহ্ লত্ামারে রক আরেশ্ বেরয়রেন”। ( সু া িাকা াহঃ ২২২ আয়াত্) 
. 

চলুন আম া এই আয়ারত্  শ্ারন-নুরূ্লবট একটু লজরন লনই। আয়াত্বট মূলত্ ইহুেীরে  লেয কর  নাবর্ল হয়। ত্া া হারয়র্া 
লমরয়রলাকরে  সারথ অত্যি খা াপ আচ ণ ক ত্। ত্ারে  লক এই সমরয় লঘাড়া  আিািরল ল রখ বেত্, ভারলামত্ খািা  গ্রহণ 
ক রত্ বেত্ না, সমারজ  ললারক া ত্ারে  সারথ এই সময়টারত্ লেখা সাোৎ িন্ধ  াখরত্া। এভারি ঋতু্ চলাকালীন সমরয় 
লমরয়রলারক া অিরহবলত্ হত্ ইহুবেরে  সমারজ। এমনবক মো  লপৌিবলক াও ঋতু্িত্ী মবহলারে  লক অিজ্ঞা ক ত্, ত্ারে  
খা াপ লচারখ লেখত্, ত্ারে রক এই সমরয় আলাো ঘর   াখত্। আিা  ত্ারে  সারথ এই সমরয় লর্ৌনবমলনও ক ত্ ত্া া। 
ত্খন সাহািা া ত্ারে  স্ত্রীরে  সারথ এই সমরয় বক ধ রণ  আচ ণ প্রেশ্বন ক রিন ত্া আল্লাহ   াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে জানরত্ 
চাইরল এই আয়াত্ অিত্ীণব হয়, র্া বনরম্ন  হাবেস ো া পব ষ্কা  ভারি িুো র্ায়। 
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ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا َحْرب ، ْبنُ  ُزَهْيرُ  َوَحدَّثَنِي ادُ  َحدَّثَنَا َمْهِدي  ، ْبنُ  الرَّ ، َعنْ  ثَابٌِت، َحدَّثَنَا َسلََمةَ، ْبنُ  َحمَّ  َحاَضتِ  إِذَا َكانُوا دَ،اْليَُهو أَنَّ  أَنَس 
 ُ ِ  أَْصَحابُ  فََسأَلَ  اْلبُيُوتِ  فِي يَُجاِمعُوُهنَّ  َولَمْ  يَُؤاِكلُوَها لَمْ  فِيِهمْ  اْلَمْرأَة ُ  فَأَْنَزلَ  وسلم عليه للا صلى النَّبِيَّ  وسلم عليه للا صلى النَّبِي   ّللاَّ
ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  اآليَةِ  آِخرِ  إِلَى }اْلَمِحيِض  فِي الن َِساءَ  فَاْعتَِزلُوا أَذًى ُهوَ  قُلْ  اْلَمِحيِض  َعنِ  َويَْسأَلُونَكَ  { تَعَالَى  " وسلم عليه للا صلى ّللاَّ
ُجلُ  َهذَا يُِريدُ  َما فَقَالُوا اْليَُهودَ  ذَِلكَ  فَبَلَغَ  . " الن َِكاحَ  إَِلَّ  َشْىء   ُكلَّ  اْصنَعُوا  ُحَضْير   ْبنُ  أَُسْيدُ  فََجاءَ  ِفيهِ  َخالَفَنَا إَِلَّ  َشْيئًا أَْمِرنَا ِمنْ  يَدَعَ  أَنْ  الرَّ
ِ  َرُسولَ  يَا فَقَاَلَ  بِْشر   ْبنُ  َوَعبَّادُ  ِ  َرُسولِ  َوْجهُ  فَتَغَيَّرَ  نَُجاِمعُُهنَّ  َفَلَ  . َوَكذَا َكذَا تَقُولُ  اْليَُهودَ  إِنَّ  ّللاَّ  دْ قَ  أَنْ  َظنَنَّا َحتَّى وسلم عليه للا صلى ّللاَّ

ِ  إِلَى لَبَن   ِمنْ  َهِديَّةٌ  فَاْستَْقبَلَُهَما فََخَرَجا َعلَْيِهَما َوَجدَ   . َعلَْيِهَما يَِجدْ  لَمْ  أَنْ  فَعََرفَا فََسقَاُهَما آثَاِرِهَما فِي فَأَْرَسلَ  وسلم عليه للا صلى النَّبِي 
. 
রু্হায়  ইিন হা ি ( )…আনাস ( াঃ) লথরক িবণবত্ লর্, ইয়াহুেী া ত্ারে  মবহলারে  হারয়র্ হরল ত্া  সরঙ্গ এক সারথ আহা  
ক ত্ না এিং এক ঘর  িাস ক ত্ না । সাহািারয় বক াম এ সম্পরকব  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) -রক বজরজ্ঞস ক রলন । ত্খন আল্লাহ 
ত্ায়াআলা এ আয়াত্ নাবর্ল ক রলন:-“ ত্া া লত্ামা  কারে হারয়র্ সম্পরকব বজরজ্ঞস কর  । িরল োও লর্, ত্া হরলা কষ্টোয়ক 
................... ”। এ প   াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, লত্াম া (রস সময় ত্ারে  সারথ) শুধু সহিাস োড়া অনযানয সি কাজ ক । এ 
খি  ইয়াহুেীরে  কারে লপৌেরল ত্া া িলল, এ ললাকবট সি কারজই লকিল আমারে  বির াবধত্া ক রত্ চায় । অত্:প  উসায়ে 
ইিন হুর্ায়  ( া) ও আিিাে ইিন বিশ্  ( া) এরস িলরলন, ইয়া  াসুলুল্লাহ ! ইয়াহুেী া এ  কম এ  কম িলরে । আম া বক 
ত্ারে  সারথ (হাবয়র্ অিস্হায়) সহিাস ক ি না?  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) -এ  লচহা া মূিা ক বিিণব হরয় লিল । এরত্ আম া ধা ণা 
ক লাম লর্,বত্বন ত্ারে  ওপ  ভীষণ  ািাবিত্ হরয়রেন। ত্া া (উভরয়) লিব রয় লিল । ইবত্মরধযই  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে 
েুধ হাবেয়া এল । বত্বন ত্ারে রক লিরক আনা  জনয ললাক পাঠারলন । (ত্া া এরল) বত্বন ত্ারে রক েুধ পান ক ারলন । 
ত্খন ত্া া িূেল লর্, বত্বন ত্ারে  ওপ   াি কর নবন। 
. 
{মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩) হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, ২/৬০১; ইিনু কাসী , ইসমাঈল 
ইিনু উমা , ত্ােসীরুল লকা আনীল আর্ীম, ১/৬০৯; ইিনু হাজা  আসকালানী, িুলুগুল মা াম, অধযায়ঃ েতু্িত্ী মবহলারে  লর্ 
সকল কাজ নিধ, হাবেস নংঃ ১৪৩ (ত্াওহীে পািবলরকশ্ন, ৯০, হাজী আবু্দল্লাহ স কা  ললন, িংশ্াল, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ্, 
আিস্ট্, ২০১৩)} 
. 

লকা আরন  এই আয়ারত্ আল্লাহ্ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা না ীরে  হারয়জ কালীন সমরয়  কথা িণবনা কর রেন। হারয়র্কালীন 
সময় লর্ ত্ারে  জনয কষ্টক , র্যনাোয়ক ত্া উরল্লখ কর রেন এিং লসই সমরয় ত্ারে  সারথ লর্ৌনবমলন ক রত্ বনরষধ 
কর রেন। িঃ আজাে একবট র্ায়িায় মা ািক ভুল কর রেন আ  ত্া হরলা এই আয়ারত্  লেরত্র “আর্া” (أَذًى)শ্রব্দ  বত্বন 
ভুল অথব গ্রহণ কর রেন ত্া  “না ী” িইরত্। আ  ভুল অথব গ্রহণ কর ই বত্বন ইসলারম  সমারলাচনা কর রেন করয়ক পৃষ্ঠা 
িযাপী। চলুন প্রবসদ্ধ অবভধান লথরক লেরখ লনয়া র্াক লর্ “আর্া” শ্রব্দ  অথব বক বক হরত্ পার  ? 
. 
বিশ্ববিখযাত্ আ িী টু ইংর জী অবভধান “A dictionary of modern written Arabic language” অনুর্ায়ী أَذًى শ্রব্দ  অথব 
গুরলা হরলাঃ 
To suffer damage, be harmed, hurt, wrong, to molest, annoy, irritable, trouble. 
. 
{Hans wehr, Edited by:- J Milton Cowan, A dictionary of modern written arabic, p.12; (Spoken 
language servibe, Inc.,Ithaca, New York, 3rd edition,1976)} 
. 
“Al-Mawid ( A modern Arabic to English dictionary)” অনুসার  “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দ  অথব হরলাঃ 
harm, damage, injury, wrong, detriment, lesion, grievance, nuisance, annoyance, harassment. 



 

478 

. 
{Dr. Rohi Baalbaki, Al-Mawrid, p.67; ( Dar-el-ilm, Lilmalayin, seventh edition, Beirut, Lebanon,1995)} 
. 
“আল-মু’জামুল ওয়ােী” অনুসার  “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দ  অথব হরলাঃ 
কষ্ট, েবত্, অবনষ্ঠ, আঘাত্। 
. 
{ি. মুহাম্মে েজলু   হমান, আল-মু’জামুল ওয়ােী, পৃষ্ঠাঃ ৬২; (ব য়াে প্রকাশ্নী, ৩৪ নথব ব্রুকহল ল াি, িাংলািাজা , ঢাকা, 
১৩শ্ সংস্ক ণ, ২০১৩)}। 

. 
আপবন লেয করুন লকান অবভধারনই বকন্তু “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দ  অথব োনবিক, অপয়া, পশু  মত্, বনবষদ্ধ, েূবষত্ প্রাণী ইত্যাবে 
লনই। ইসলারম না ীরে  ঋতু্কালীন অিস্থায় লর্ ত্ারে  লক অিরহলা ক া হয় এই বিধানবট িঃ আজাে লকান েলীরল  
(রকা আন ও সুন্নাহ) মাধযরম গ্রহণ কর রেন ত্া পব ষ্কা  নয়। লকননা এই আ িী শ্রব্দ  অথবগুরলা আম া প্রবসদ্ধ অবভধান গ্রন্থ 
লথরক লেরখবে। লসখারন লকাথাও এই কথা িলা লনই লর্, “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দ  অথব অপয়া, োনবিক ইত্যাবে। আ  আল 
লকা আরন এমন লকান আয়াত্ও লনই র্া  ো া িঃ আজারে  এই কল্পনাপ্রসূত্ োিী  সত্যত্া পব লবেত্ হয়। 
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি ..................) 
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১২৫  

মুসা (আ) এ  সময়কারল বে আউরন  সহচ  হামান (Haman): কু আরন  
ঐবত্হাবসক িণবনায় বক ভুল আরে? 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

আল কু আরন মুসা(আ) এ  ঘটনায় বমসর   বে আউরন  (Pharaoh) সারথ সারথ আর া একজন মন্দ িযবি  কথা উরল্লখ 
আরে। আ  লস হরচ্ছ হামান (Haman)।লস বেল বে আউরন  সহরর্ািী। কু আরন  ৩বট সু ায়{কাসাস ২৮:৬-৮, আনকািুত্ 
২৯:৩৯, মু’বমন (িাবে ) ৪০:২৪,৩৬} হামারন  কথা উরল্লখ আরে। সু া মু’বমরন  ৩৬ ও ৩৭ নং আয়ারত্ উরল্লখ আরে লর্ 
বে আউন ত্ামাশ্াচ্ছরল হামানরক এক সুউচ্চ ইমা ত্(tower) বনমবারণ  বনরেবশ্ লেয় র্ারত্ কর  লস আকারশ্ উাঁবক বেরয় 
মুসা(আ) এ  উপাসয প্রভুরক লেখরত্ পায় [আয়ারত্  বলঙ্কঃ www.quran.com/40/36-37]। 
. 
বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক মুিমনারে  োবি---কু আরন  এই বিি রণ ভুল আরে। 
লকন? 
কা ণ িাইরিরল মুসা(আ) এ  ঘটনায় হামান নারম বে আউরন  লকান সহচর   বিি ণ লনই।ত্া োড়া িাইরিরলও একজন 
হামারন  কথা উরল্লখ আরে, লসও একবট tower বনমবাণ কর  [িাইরিরল  সংবেষ্ট অংরশ্  বলঙ্কঃ https://goo.gl/noM3q7 ]। 

বকন্তু িাইরিরল  এই হামান মুসা(আ) ও বে আউরন  সমরয় িাস ক ত্ না ি ং এ  লথরক প্রায় হাজা  িে  পর  পা রসয  
 াজা অহরশ্ব শ্(Xerxes) এ  সমরয় িাস ক ত্। এ কা রণ ত্ারে  োবি হরচ্ছ কু আন হামান বিষরয় ভুল ত্থয বেরয়রে, 
মুসা(আ) ও বে আউরন  সমরয় লকান হামান বমসর  বেল না এিং হামান মুসা(আ) এ  হাজা  িে  পর   মানুষ। 
. 
প্রথম কথাঃ বিষ্টান বমশ্না ীরে  োবি  না হয় একটা লহতু্ পাওয়া লিল, ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ  ঘটনা  সারথ সাংঘবষবক ত্থয 
কু আরন আরে।  
বকন্তু নাবিক মুিমনা া বক লকান ধমবগ্ররন্থ বিশ্বাস কর ? ত্া া লকন সি সমরয় িাইরিরল  ঘটনারকই সবঠক ধর  বনরয় 
কু আনরক বিরিচনা কর ? সাধা ণ রু্বি লত্া এটাই িরল লর্—েু’বট গ্ররন্থ র্বে বিপ ীত্ ত্থয থারক, ত্াহরল এ  লর্ লকান একবট 
সবঠক ও অনযবট ভুল হরত্ পার । লর্ লকান বন রপে িযবি  এভারিই বিষয়টা লেখা উবচত্। বকন্তু নাবিক-মুিমনা া লকন 
ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থরক প্রথরম সবঠক ধর  লনয় আ  কু আরন  ত্রথয নিপব ত্য থাকরল লসটারক ভুল িরল ধর  লনয়? এ  
উরটাটা হিা ও লত্া সম্ভািনা থারক। নাবিক-মুিমনারে  এই একরচাখা েৃবষ্টভঙ্গী প্রমাণ কর  লর্ ত্া া আসরল ধমব বন রপে না, 
ত্া া আসরল ইসলামবিরেষী। 
. 
বেত্ীয় কথাঃ কু আন আ  িাইরিরল  লকান ত্রথয বমল থাকরলই বিষ্টান বমশ্না ী আ  নাবিক-মুিমনা া নহবচ কর  িলরত্ 
থারক লর্ঃ কু আন িাইরিল লথরক কবপ ক া।হামান বিষয়ক এই ঘটনায় লর্রহতু্ িাইরিরল  ত্রথয  সারথ কু আরন  ঘটনা  
লকান বমল লনই, কারজই এখারন ত্ারে  এই অবভরর্াি আনিা  লকান সুরর্াি লনই। 
কারজই এখারন হয় িাইরিল সত্য, নাহরল কু আন সত্য। অথিা উভয় গ্রন্থই ভুল।  
. 
চলুন এিা  আম া ঐবত্হাবসক ত্থয প্রমাণাবে  আরলারক বন রপেভারি বিরেষণ কর  লেবখ এখারন লকান গ্রন্থ সবঠক ত্থয 
বেরয়রে—িাইরিল নাবক কু আন। 

http://www.quran.com/40/36-37
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FnoM3q7&h=ATNduaEEQGXc_NAcxID0Xu6JSFmsNHDmmXP_GlZ4pXEBFf9DwUDb8h7NI-YA-aiwuU5jdgsm0jZerkOVQBF3DIKN85XC3sbulEQybe9I9TCQgSr3Ke0J0Bnn4QRLu4A1hj8q4xIEgm_2SpZCqBveULwp2YWETOytOu246y1LaXKuwFxCpuwdds5K6fl-O4q5ahczQj65k0BK-fE7EPxw7Nv9ksJgmX3jkNcbVj6gdqmWwIG6wupZvD8iZYP-4rCrRNH_3vXWrIUfyvFZStUceJQHdB9vY0zSgZGoPBaWPA
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. 
িাইরিরল  Esther(িাংলা িাইরিরল ‘ইরষ্টর   বিি ণ’) নামক গ্ররন্থ হামারন  কথা উরল্লখ আরে। এবট িাইরিরল  পু াত্ন 
বনয়ম(Old testament) অংরশ্  একবট গ্রন্থ।ইহুবেরে  লর্ সকল বকত্ািরক বিষ্টান া ঈশ্বর   িাণী বহসারি বিশ্বাস কর , 
লসগুরলারক ত্া া িাইরিরল  Old testament অংরশ্ ল রখরে।এই অংরশ্  গ্রন্থগুরলা মূলত্ প্রাচীন ইহুবেরে  ললখা। ইহুবে া 
ত্ারে  বনরজরে  এ বকত্ািরক কত্টুকু বিশুদ্ধ িরল মরন কর ? Jewish Encyclopediaলত্ Esther গ্রন্থবিষয়ক আরলাচনায় 
Critical View অংরশ্ িলা হরয়রেঃ “The vast majority of modern expositors have reached the conclusion 
that the book is a piece of pure fiction, although some writers qualify their criticism by an attempt 
to treat it as a historical romance. The following are the chief arguments showing the impossibility 
of the story of Esther”  
অথবাৎ:-- লিশ্ী ভাি আধুবনক িযাখযাকা  এই বসদ্ধারি উপনীত্ হরয়রেন লর্, এই িইবট বনখােভারি একবট কবল্পত্ িল্প(fiction)। 

... 
শুধু ত্াই না, এ আবটবরকরল  Improbabilities of the Story অংরশ্ লেখারনা হরয়রে িাইরিরল  অনয িইগুরলা  ত্রথয  
সারথ Esther গ্ররন্থ  ত্থয কত্টা সাংঘবষবক। 
আবটবরকরল  Probable Date অংরশ্ িলা হরয়রেঃ In view of all the evidence the authority of the Book of 
Esther as a historical record must be definitely rejected. Its position in the canon among the 
Hagiographa or "Ketubim" is the only thing which has induced Orthodox scholars to defend its 
historical character at all. Even the Jews of the first and second centuries of the common era 
questioned its right to be included among the canonical books of the Bible (compare Meg. 7a). 
অথবাৎ:-- সকল প্রমারণ  আরলারক আম া িলরত্ পাব  লর্, ঐবত্হাবসক ল কিব বহসারি Esther এ  গ্রহণরর্ািযত্া িাবত্ল বহসারি 
িণয হরি।...এমনবক ১ম ও ২য় শ্ত্াব্দী  ইহুবে াও িাইরিরল  অনুরমাবেত্ িই বহসারি Esther এ  অিভুবি হওয়া বনরয় প্রশ্ন 
তু্লরত্া। 
[১] 
. 
লখাে Jewish Encyclopediaলত্ িাইরিরল  গ্রন্থ Esther এ  ঐবত্হাবসক গ্রহণরর্ািযত্া বনরয় এইসি মিিয ক া হরয়রে। লর্ 
ইহুবে া এই গ্ররন্থ  ললখক, ধা ক ও িাহক, ত্া াই এ  বনভব রর্ািযত্া বনরয় এ  কম প্রশ্ন তু্রলরে। এ লত্া লিল ইহুবে 
িরিষকরে  কথা। লসকুলা  িরিষকিণও এই গ্রন্থ বনরয় অরনক লর্ৌবিক অবভরর্াি এরনরেন লর্গুরলা আ  এখারন উরল্লখ 
ক লাম না। এমনই একবট “বনভব রর্ািয”(!!!) ঐবত্হাবসক িকুরমরন্ট  সহায়ত্া বনরয় ইসলামবির াবধ া কু আরন  ঐবত্হাবসক 
ত্থযরক প্রশ্নবিদ্ধ ক রেন। সুিহানাল্লাহ!  
. 
এিার  আম া বিরেষণ কর  লেবখ কু আরন উরল্লবখত্ ত্থয কত্টা সবঠক িা বনভব রর্ািয। 
১৭৯৯ সারল লনরপাবলয়ন লিানাপারটব  বমস  অবভর্ারন  সমরয় ত্া  একজন নসনয Rosetta Stone আবিষ্কা  কর । Rosetta 
Stoneএ প্রাচীন বমস ীয় বলবপ( hieroglyphics) এিং ত্া  তু্লনামূলক গ্রীক িণবমালা  বিি ণ বেল র্া  সাহারর্য িরিষকিণ 
প্রাচীন বমস ীয় বলবপ  পারঠাদ্ধা  ক রত্ সেম হন। [২] প্রাচীন বমস ীয় বলবপ( hieroglyphics) পারঠাদ্ধার   প  জানা লিরে 
লর্ঃ প্রাচীন বমসর  র্া া পাথ  ো া বনমবাণকাজ ক ত্ ত্ারে  লনত্ারক িলা হত্ ‘হামান’। অথবাৎ বে আউন(pharaoh) এ  মত্ 
‘হামান’ও একটা টাইরটল। [৩] 
. 
এই িযাপা বট অনুসন্ধান ক া  জনয ি. মব স িুকাইবল োরে  একজন বমস বিেরে  ো ি হরয়বেরলন। বত্বন ত্াাঁরক বজরজ্ঞস 
কর ন লর্, হামান িরল লকান নাম বত্বন ত্া  প্রাচীন বমস বিষয়ক ল করিব লেরখরেন বকনা। বত্বন ত্াাঁ  কারে জানরত্ চান বত্বন 
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লকাথায় এই নাম লপরলন। বত্বন ত্ারক  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কথা িরলন। বমস বিে ত্াাঁরক িরলন লর্ এমন নারম  সন্ধান পাওয়া লত্া 
ত্াাঁ  পরে অসম্ভি লকননা  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  রু্রি  অরনক কাল আরি প্রাচীন বমস ীয় ভাষা বিলুপ্ত হরয় লিরে। বত্বন ত্াাঁরক আর া 
িরলন লর্ এইসি নারম  ল করিব  জনয ত্াাঁরক জামবানী লর্রত্ হরি। বত্বন লস অনুর্ায়ী জামবানী র্ান এিং লসখারন বিরয় প্রাচীন 
বমসর  মুসা(আ) এ  সময়কারল বে আউনরে  অধীরন বনমবাত্া এিং স্থপবত্রে  িযাপার  অনুসন্ধান ক রত্ থারকন। এিং 
সুিহানাল্লাহ, বত্বন ‘হামান’ নামবট লপরয় র্ান! র্া া পাথ  ো া বনমবাণকাজ ক ত্ ত্ারে  লনত্া  উপাধী এটা। বত্বন োরে বের  
লসই বমস বিেরক বিকশ্না ীবট  েরটাকবপ লেখান র্ারত্ বত্বন ‘হামান’ এ  সন্ধান লপরয়রেন। এ প  বত্বন ত্ারক কু আন 
লথরক হামারন  আয়াত্ লেখান। এটা লেরখ লসই ে াসী বমস বিে বিস্মরয় িাকরুদ্ধ হরয় র্ান। ১৯৮৯ সারল পযাব স লথরক 
প্রকবশ্ত্ ‘Réflexions sur le Coran' িইরত্ মব স িুকাইবল ত্াাঁ  এ ঘটনাবট উরল্লখ কর রেন। [৪]  
. 
পবিত্র কু আরন  বিি রণ আম া লেখবে লর্ঃ বমসর   বে আউন ‘হামান’ িরল একজনরক লিরক সুউচ্চ ইমা ত্ িানািা  
আরেশ্ বেরচ্ছ; আ  প্রাচীন বমস ীয় ভাষায় পাথর   বনমবান শ্রবমকরে  লনত্ারক িাকা হত্ হামান িরল। সু া কাসারস  ৩৮নং 
আয়ারত্ [বলঙ্ক: www.quran.com/28/38] এটাও িলা আরে বে আউন হামানরক ইট পুবড়রয় ইমা ত্ িানারত্ িরলবেল। 
এরকিার  সাম্প্রবত্ক সমরয় বমস বিেিণ(Egyptologists) জানরত্ লপর রেন লর্, প্রাচীন বমসর  কাো পুবড়রয় ইট িানারনা  
প্রচলন বেল। কাো পুবড়রয় মজিুত্ ইট িানারনা  জ্ঞান—প্রাচীন একবট সভযত্া  জনয এটা অিশ্যই উরল্লখরর্ািয একটা িযাপা । 
[৫] আ  এই ত্থযবট আল কু আরন উরল্লখ ক া হরয়রে। 
. 
লর্ কু আনরক বিষ্টান বমশ্না ী আ  নাবিক া অবভরু্ি কর  “িাইরিল লথরক কবপ” ক া িরল, লসই কু আরনই আম া লেখবে 
এমন ঐবত্হাবসক ত্থয আরে র্া লকান ইহুবে িা বিষ্টান পবণ্ডরত্  লসই রু্রি জানা বেল না। ঐবত্হাবসক ত্রথয ভুল থাকা লত্া 
েূর   কথা, বন রপে বিরেষণ ো া আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ কু আরন বিস্ময়ক ভারি সবঠক ঐবত্হাবসক ত্থয আরে। 
ইসলামবিরেষীরে  অবভরর্াি আ  সরত্য  মারে সিসমরয়ই বিশ্াল িযিধান লেয ক া র্ায়। 
. 
প্রাচীন বমস ীয় ভাষা লত্া মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  শ্ত্ শ্ত্ িে  আরি বিলুপ্ত হরয় বিরয়বেল।মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  রু্ি ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ 
পৃবথিীরত্ লকউ প্রাচীন বমস ীয় ভাষা জানরত্া না, লকান বমস বিেও(Egyptologist) লস রু্রি বেল না। প্রাচীন বমস ীয় ভাষা  
পারঠাদ্ধা  ক া সম্ভি হয় মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সময় লথরক এক সহস্রারব্দ ও লিবশ্ সময় পর , ১৮ শ্ত্রক। আজ লথরক ১৪শ্ িে  
আরি এমন লক বেল লর্ জানরত্া লর্ প্রাচীন বমসর  পাথর   বনমবাণশ্রবমকরে  লনত্া  টাইরটল বেল 'হামান' বকংিা প্রাচীন 
বমস ীয় সভযত্া  মানুরষ া লপাড়ারনা ইট বেরয় ইমা ত্ বনমবাণ ক ত্? ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ লক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরল বেল প্রাচীন 
বমস ীয় বলবপ  মমব? লক ত্াাঁরক বনখুাঁত্ভারি ঐবত্হাবসক ত্থয িরল বেল? একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ োড়া? 
. 
“ তু্বম[মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] লত্া এ  পূরিব লকান বকত্াি পাঠ কর াবন এিং স্বহরি লকানবেন বকত্াি বলখবন। এরূপ হরল বমথযািােী া 
অিশ্যই সরন্দহ লপাষণ ক ত্। 
ি ং র্ারে রক জ্ঞান লেয়া হরয়রে, ত্ারে  অির  এটা (কু আন) লত্া স্পষ্ট বনেশ্বন। একমাত্র জাবলম োড়া আমা  বনেশ্বন লকউ 
অস্বীকা  কর  না।“ 
(কু আন, আনকািুত্ ২৯:৪৮-৪৯) 
. 
“ ত্া া লকন কু আন বনরয় িরিষণা কর  না? আ  র্বে ওটা আল্লাহ িযবত্ত্ অনয কার া বনকট হরত্ হরত্া ত্রি ত্া া ওরত্ িহু 
ি বমল লপরত্া। ” 
(কু আন, বনসা ৪:৮২) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.quran.com%2F28%2F38&h=ATMj1oMQXq6JJigADjQ8dUVr7Sxd-VKmJb5c1GncSqudpTOvNPlgBEL3T1CHba9scuxL_297bPABTHgt0xfCVEkoyr4byEarUdoj0AEifOL6mrkWWh_5bh-xJyL0ooQ31Vo_fevH27Yoea_9_2BJkwuAWog92gKWjcM-jWfIvCeOwiJyuAYGY1byYzqOb2Qp9KGt0LHKATQAwK4V3cquirT8UX-_H4qdflkDzSt2jsoVQ8VpMhLlEEqyYwyq3tSnpTqTZlOALdQdLgRVtDfOkzgWi7qTvcoBZbC42wtxiw
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১২৬ 

কু আন কী কর  স্রষ্টা  িাণী হয় লর্খারন এরত্ বিবভন্ন প্রাথবনামূলক িাকয আরে? 

-লহাসাইন শ্াবকল 

 

#নাবিক_প্রশ্ন: সু া োবত্হা’  (Quran 1:1-7) আয়াত্গুরলা ো া মুহম্মাে কতৃ্বক আল্লাহ  প্রশ্ংসা ক াটারকই লিাোয়! 
ত্াহরল কু আন বক কর  আল্লাহ  পাঠারনা িানী হরত্ পার ? 
. 

#۞উি ঃ ِبِسْمِ ٱلل َهِ ٱلر َحْمٰـَ نِ ٱلر َحِيم 
শুরু ক বে আল্লাহ  নারম বর্বন প ম করুণাময়, অবত্ েয়ালু। 
 ٱلْحَمْدُ لِل َهِ رَبِ  ٱلْعٰـَ لَمِينَ
র্ািত্ীয় প্রশ্ংসা আল্লাহ ত্াআলা  বর্বন সকল সৃবষ্ট জিরত্  পালনকত্বা। 
 ٱلر َحْمٰـَ نِ ٱلر َحِيمِ
বর্বন বনত্াি লমরহ িান ও েয়ালু। 
﴾٣﴿ 
 مٰـَ لِكِ يَوْمِ ٱلدِ ينِ
বর্বন বিচা  বেরন  মাবলক। 
﴾٤﴿ 
 إِي َاكَ نَعْبُدُ وَإِي َاكَ نَسْتَعِينُ
আম া একমাত্র লত্ামা ই ইিােত্ কব  এিং শুধুমাত্র লত্ামা ই সাহার্য প্রাথবনা কব । 
﴾٥﴿ 
 ٱهْدِنَا ٱلصِ رَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ
আমারে রক স ল পথ লেখাও, 
﴾٦﴿ 
 صِرَٰطَ ٱل َذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلض َآلِ ينَ
লস সমি ললারক  পথ, র্ারে রক তু্বম লনয়ামত্ োন কর ে। ত্ারে  পথ নয়, র্ারে  প্রবত্ লত্ামা  িজি নাবর্ল হরয়রে এিং 
র্া া পথভ্রষ্ট হরয়রে। 
﴾٧﴿ 
. 
র্বে এই কা রনই কু আন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  কথা/কালাম না হয় ত্াহরল বনরম্ন  আয়াত্বট সম্পরকব বক মত্ 
লেওয়া লর্রত্ পার ?? 
ۖ   وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِن َ عَذَابِى لَشَدِيدٌ   وَإِذْ تَأَذ َنَ رَب ُكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَن َكُمْ 
অনুিােঃ র্খন লত্ামারে  পালনকত্বা লঘাষণা ক রলন লর্, র্বে কৃত্জ্ঞত্া স্বীকা  ক , ত্রি লত্ামারে রক আ ও লেি এিং র্বে 
অকৃত্জ্ঞ হও ত্রি বনিয়ই আমা  শ্াবি হরি করঠা । (সূ া ইি াহীম ১৪ুঃ৭) 
. 
এখারন লত্া আল্লাহ আবম সিবনাম িযিহা  কর রেন। এোড়া ও এ কম আয়াত্ অসংখয আরে {(সূ া কাহে ১৮ুঃ৯৯-১০২), 
(সূ া ইি াহীম ১৪ুঃ৪-৫), (সূ া িাকা াহ ২ুঃ২৩) (সূ া রু্মা  ৩৯ুঃ ২), (সূ া আনকািূত্ ২৯ুঃ৬৯)} এ আয়াত্গুরলাই বক 
উি প্ররশ্ন  খন্ডরন  জনয র্রথষ্ট নয়? 
. 
এখন আসা র্াক সূ া োবত্হা  িযাপার । অবভরর্াি এরসরে লর্, সূ া োবত্হা  িনবনাভবঙ্গ লেরখ মরন হরচ্ছ  াসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=328049544298099
https://www.facebook.com/hashtag/%DB%9E%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=328049544298099
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আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা  প্রশ্ংসা ক রেন বনরজ  ভাষায় ত্াই কু আন লর্রহতু্ আল্লাহ  কথা ত্াই 
ত্ারত্ মানুরষ  কথা  মরত্া ভবঙ্গ থাকরত্ পার  না। বকেু কথা- 
. 
(১) কু আনুল কা ীম সমূ্পনব বিশ্বিাসী  জনয লহোরয়ত্ বহরসরি এরসরে। আ  কু আরন আরে মানুরষ ই আরলাচনা (সূ া 
আবম্বয়া ২১ুঃ১০) র্ারত্ মানিজাবত্ কু আন পড়রত্, িুেরত্ এিং ত্া  লথরক বহোয়াত্ লপরত্ পার । 
. 
(২) সূ া োবত্হা একবট েুয়া, আ  েুয়া হরলা র্া  মাধযরম লকারনা বকেু চাওয়া হয়। ত্াই লত্া সূ া োবত্হা  এক নাম সূ াতু্ে 
েুয়া (সূ া োবত্হা  ত্ােসী , মাওলানা আবু্দ   হীম, পৃ-১৮) আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা কু আরন অরনকগুরলা আয়াত্ 
নাবর্ল কর রেন র্া  বিষয়িস্তু েুয়া িা প্রাথবনা। লসই েুয়াগুরলা  বেরক েৃবষ্টপাত্ ক রল লেখা র্ারি লসখারন  ব্বানা িা  বব্ব 
অথবাৎ আমারে   ি িা আমা   ি ইত্যাবে সরম্বাধন এরসরে র্ারত্ মানিজাবত্রক েুয়া ক ারনা বশ্খারনা হরয়রে। 
. 
(৩) সূ া োবত্হা কু আন নামক শ্হর   প্রধান েটক। ত্রি সূ া োবত্হা ত্া  স্বকীয় নিবশ্রষ্টয  কা রন এরত্াটাই নিবশ্ষ্টযপূনব 
লর্ পব পূনব কু আনরক এই সাত্ আয়ারত্  মরধয সংবেপ্ত ক া র্ায় এককথায় িলা র্ায়, সূ া োবত্হা লর্মন একবেক বেরয় 
কু আরন  ভূবমকা লত্মবন িলা র্ায় ত্া লিাটা কু আরন  সা মমবও িরট অনযভারি লিাটা কু আনই এই লোট্ট সূ াবট ই িযাখযা। 
. 
এখন সূ া োবত্হা  িনবনাভবঙ্গ  বিরেষন ক া র্াক- 
. 
(ক)সূ া োবত্হা আল্লাহ  কালাম হওয়া সরত্ত্বও এরক  াখা হরয়রে প্রাথবনামূলক। আল্লাহ  কারে লকান বজবনরস  প্রাথবনা ক রত্ 
হরি, কীভারি ক রত্ হরি, ত্া  প্রনালী লকমন হওয়া উবচত্, সবত্যকার   সবঠক পথ লকানবট ইত্যাবে বিশ্বমানরি  সামরন তু্রল 
ধ া হরয়রে (কু আনুল কা ীম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােসী , ি আিু িক  জাকাব য়া, পৃ-৪) আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া 
ত্াআলা মানুষরক ত্া  বনরজ  ভাষায় েুয়া ক ারত্ বশ্খারনা  জনযই মানুরষ  মত্ ভবঙ্গ কর  িরলরেন। লর্মনঃ লকারনা বশ্েক 
ত্া  ক্লারস  োত্ররে  কাে লথরক র্া শুনরত্ চান ত্া বনরজই অরনক সময় িরল লেখান লর্ বত্বন মূলত্ োত্ররে  কাে লথরক লকান 
কথা বকভারি, লকান ভবঙ্গরত্ ও লকান ভাষায় শুনরত্ চারচ্ছন। িযাপা বট আর া ভারলাভারি িুো  জনয একবট উোহ ন লেওয়া 
লর্রত্ পার । এক িািা িাসায় বের  লেখরলন লর্ ত্া  লোট্ট িাচ্চাবট লখলরে লর্ করয়কবেন ধর  আরধা আরধা লিাল িলা 
বশ্রখরে, ত্াই িািাবট ত্া  িাচ্চাবটরক লকারল বনরয় িাচ্চাবট  মুখ লথরক আবু্ব িাক লশ্ানা  জনয বনরজই িা িা  িরল চলরেন” 
িল, িািা “আবু্ব, আবু্ব, আবু্ব” এখন িাচ্চাবট র্বে ত্া  িািা  লথরক শুরন আবু্ব আবু্ব িাক লেয় ত্াহরল বক এই কথা িলা 
র্ারি লর্ িািাবট আবু্ব আবু্ব লকন িলরি?? এটা লত্া ওই িািা  কথা হরত্ই পার না। এটাত্ ওই িাচ্চা ই কথা!!! 
. 
(খ) একবট িইরয়  ভূবমকায় সাধা নত্ ললখরক  পব চয় িা িইবট ললখা  উরেশ্য, িইরয়  বিষয়িস্তু সম্পরকব সামানয ধা না পায় 
র্া সাধা নত্ ললখা থারক ললখরক  বনরজ  ভাষায় ত্রি এই লেরত্র কু আরন  অননয নিবশ্ষ্টয হল পাঠক র্ারত্ এ  নাবর্লকা ী 
আল্লাহ  সামানয পব চয়, নাবর্লকা ী  সারথ পাঠরক  সম্পকব, পাঠক এই িইবট লথরক প িত্বীরত্ বক লপরত্ র্ারচ্ছ এিং সারথ 
সারথ িইবট লথরক সবত্যকার   উপকা  হাবসল ক রত্ চাইরল কী ক রত্ হরি এইগুরলা পাঠরক  বনরজ  ভাষায় প্রাথবনা িা 
েুয়ারুরপ িনবনা ক া হরয়রে র্ারত্ পাঠক ভূবমকা লথরকই িইবট  সারথ বনরজ  অির   সারথ সূক্ষ্ণ একাত্মত্া খুরজ পায়। র্া 
পাঠকরক কু আরন  প্রবত্ আগ্রহী কর  তু্লরি সারথ সারথ কু আন লথরক উপকা  লপরত্ সহায়ক ক রি। 
. 
(ি) কু আন লর্রহতু্ বিশ্বমানরি  লহোয়ারত্  জনয আল্লাহ  পে লথরক এরসরে ত্াই কু আরন  ভূবমকা সূ া োবত্হা  ভািবটই 
এমন  াখা হরয়রে র্া এ  পাঠকরক অিবহত্ ক রি এই িই কা  পে লথরক এরসরে, ত্া  পব চয়, সারথ সারথ এই িইবট 
লথরক স ল সবঠক পরথ  সন্ধান হরল লপরত্ ত্া  অি রক বন রপে  াখরত্ হরি। ত্াই সূ া োবত্হা  মাধযরমই আল্লাহ  বনকট 
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লথরক র্া া সবঠক পথ লপরয়রেন ত্ারে  মরত্া স ল, লসাজা ও সবঠক পথ পাওয়া  প্রাথবনা এিং র্া া এই পথ লথরক বেটরক 
লিরে ত্ারে  মরত্া হওয়া লথরক আল্লাহ  কারে আশ্রয় প্রাথবনা ক া র্ায় কা ন সূ া োবত্হা হরলা একবট প্রাথবনা আ  পুর া 
কু আনই হরলা ত্া  উি । 
. 
(ঘ) মানুষ র্খন আল্লাহ  কালাম িা িানী ত্ারে  অির   সুপ্ত েুয়ারুরপ পাঠ ক রি ত্া পাঠকরক আল্লাহ  আর া বনকটিত্বী 
কর  তু্লরি র্া কু আরন  অনযত্ম উরেশ্য। 
. 
(ঙ) এটা অরনক লচাখ থাকরত্ও অরন্ধ  মরত্া িযবিরে  কারে কু আরন  ত্রুবট মরন হরলও সবত্যকা  অরথব এবট কু আরন  
বিরশ্ষ নিবশ্ষ্টয র্া কু আনরক অনযানয ধমবগ্রন্থ লথরক স্বত্য কর  ত্া হরলা এরত্ মানুষ বনরজ  আরলাচনা পারি, কখরনা বনরজ  
অির   সুপ্ত কথাবটই কু আরন  পাত্ায় পারি, কখরনা মরন হরি কু আন ত্া  বনরজ  মরন  মত্ কর ই এরক  প  এক কথা 
িরল র্ারচ্ছ,কখরনা িা বনরজ  অির   েুয়াবটই কু আরন  পাত্ায় পারি র্া ত্ারক সত্যই আল্লাহ  সারথ কথা িলা  স্বাে বেরি। 
এবট কু আরন  স্বত্য নিবশ্ষ্টয। 
. 
(চ) সূ া োবত্হা লর্রহতু্ প্রবত্ সালারত্  প্রথরমই পাঠ ক া িাধযত্ামূলক(িুখা ী, বকত্ািুল আর্ান, হা-৭২০) ত্াই সূ া োবত্হা  
ভািবট এমনই  াখা হরয়রে র্ারত্ সালাত্ পড়া  সময় এ  পাঠকা ী আল্লাহ  প্রশ্ংসা, ত্া  মহানত্ব, ত্া  মহাশ্বি িনবনা ক রত্ 
পার  সারথ সারথ ত্া ই কারে সিরচরয় স ল, লসাজা ও সবঠক পরথ  বেশ্া লচরয় প্রাথবনা ক া লর্রত্ পার  র্া একজন মুবমরন  
জনয সিরচরয় গুরুত্বপূনব। 
. 
কু আনরক ত্া া লর্ভারি একবট সাধা ন িইরয়  মত্ কর  লেরখ িা লেখারনা  লচষ্টা কু আন ত্া  লথরক অরনক উরদ্ধব ও অরনক 
উচ্চ ত্া  উরেশ্য। 
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১২৭  

িবকেনামা [পিব ১ ও ২]  
-সাইেু   হমান 
 

মা িারপ  ভিঘুর  সিান, লমবিকযারল পড়রত্ বিরয় লেইল মা া িা উইরন  রূপকথা র্খন মানুষ আরি আরি ধ রত্ পা রে 
বঠক ত্খবন িরন িাোরড় 'মবলকুলা  িারয়ালবজ'  িরিষণা ক া িা উইনরক িাাঁচারত্ কলা-বিজ্ঞানী া আর ক 'নামধা ী' 'লসা কে 
বিজ্ঞানী' ব চািব িবকেরক সামরন বনরয় এরসরে। ব চািব িবকে িলরত্ অজ্ঞান মানুরষ  সংখযা এই পৃবথিীরত্ লনহারয়ত্ কম 
নয়।িান  া র্ারে  িাপ্ োো ত্ারে  কারে িবকে 'িি'। িবকরে  িাণীরক ত্া া ঐশ্বব ক িাত্বা  লথরক লকারনা অংরশ্ কম 
বিশ্বাস কর  না ি ং ধাবমবক া অরনক সময় ধরমব  বিবধ বিধান বনরয় সংশ্য় প্রকাশ্ ক রলও িানর   িংশ্ধর  া িবকরে  
কথারক অরমাঘ িাণী বহসারি লমরন লনয়। ত্ারে  ভাষয মরত্ িবকে এই পৃবথিী  মহাবিজ্ঞানীরে  একজন!!! আম া এিা  
লেখরিা, িবকে আসরলই বক বিশ্াল লকারনা বিজ্ঞানী?  
. 
বশ্ো জীিরন  শুরু  বেরক বিজ্ঞান বনরয় ত্া  কা িা  বেল, বপএইচবি কর রেন প্রাণীবিেযা  উপর , আরমব কারত্ বকেুবেন 
বশ্েকত্া কর রেন, পর  অেরোরিব বের  এরস বকেু বেন প্রাণীবিেযা  প্রভাষক বহসারি কাজ কর রেন, িযাস এ  পর ই ত্া  
বিজ্ঞান চচবা  পথ অনযবেরক লমাড় লনয়। প্রথম জীিরন বিজ্ঞান ক া ললাক হটাৎ বিজ্ঞান লেরড় বেরয় অবিজ্ঞাবনক পথ ধর ন। 
িবকে প্রথম লথরকই এরটনশ্ন বসকা , আরলাচনায় থাকরত্ লস পেন্দ ক রত্া। বিজ্ঞান িাে বেরয়  াজনীবত্ ও অনযানয সামাবজক 
বিষরয় ত্া  আগ্রহ লচারখ পড়া  মরত্া। িত্বমারন লস বিজ্ঞান িরিষণা  লপশ্া লেরড় বেরয় পািবলকর  বকভারি সাইে লিাোরনা 
র্ায় লসই কাজ কর  র্ারচ্ছ!!! িরিষণা লকবন্দ্রক লপশ্া োড়া  কা ণ বক? এিা  আসুন ত্া  বটবচং এন্ড ব সাচব কযাব য়া  বনরয় 
আরলাচনা ক া র্াক। উবন অেরোরিব ১৯৭০ সারল প্রাণীবিেযা বিভারি ললকচা া  বহসারি লর্াি লেন, ২০ িে  পর , ১৯৯০ 
সারল 'ব িা ' (অযারসাবসরয়ট প্ররেস ) বহসারি পরোন্নবত্ পান। িরল  াখা ভারলা, আনলাইক িাংলারেশ্ পৃবথিী  িাবক 
লেশ্গুরলারত্ ইউবনভাবসববট বশ্েকরে  পরোন্নবত্ অরটারমবটকযাবল হরয় র্ায়না, পা েরমবরে  উপ  সি বনভব  কর ।  
. 
িবকে সারি  পা েরমবে এত্টাই ভারলা বেল লর্ ললকচা া  লথরক ব িা  হরত্ ২০ িে  সময় ললরি লিরলা!!! একটা উোহ ণ 
বেরলই িুেরিন লকন এইটা বনরয় হাবস ত্ামাশ্া ক রত্বে। কযামবব্ররজ আমা  বিপাটবরমরন্ট  এক িরিষক ২০১০ সারল  বেরক 
ললকচা া  বহসারি লর্াি লেন ৫ িে  পর , ২০১৫ সারল ব িা  হরয় র্ান। পা েরমবে ভারলা হরল অবত্ দ্রুত্ প্ররমাশ্ন হরয় 
র্ায়। এিা  লেবখ বিজ্ঞারন  বশ্েক ও িরিষক বহসারি লর্ সময় বত্বন কমব ত্ বেরলন ত্খনকা  সমরয় লস িরিষণায় লকমন 
সােলয লাভ কর রেন। িারয়ালবজ ও লমবিরকল সাইরে  িরিষণা  ত্থয পাওয়া  সিরচরয় জনবপ্রয় লনটওয়াকব ও সাচব ইবিন 
হরলা 'পািরমি', আরমব কা  স্বাস্থয সংস্থা  িাটা লিইজ। আপবন র্বে মাোব  মারন ও িরিষক লহান, পািরমরি আপনা  নারম 
৩০-৫০টা িরিষণা পত্র খুাঁরজ পাওয়া উবচত্। িবকরে  নাম সাচব বেরল সংখযাটা ললস েযান লটন!!! র্া আরে ত্াও িাল িরপ 
ভ পু , লকারনা এেরপব রমন্টাল ওয়াকব নয়। িরিষকরে  মানেণ্ড হরলা িরিষণা ও িরিষণা পরত্র  মান ও সংখযা। এই বহসাি 
ক রল িবকে িত্বমান পৃবথিী  লস া ৫০০০০ িরিষকরে  মরধযও পড়রি বকনা আমা  সরন্দহ। ধূত্ব প্রাণী ব চািব িবকে িুেরত্ 
লপর বেরলা বিজ্ঞান িরিষণা কর  সা া জীিন পা  ক রলও লকউ ত্ারক বচনরি না, ত্াই ঐখারন িযথব হরয় সাধা ণ সহজ স ল 
মানুষ ও অ-সহজ স ল কলা-বিজ্ঞানীরে  বিজ্ঞারন  নাম বেরয় মিজ লধালাইরয়  পদ্ধবত্ অিলম্বন কর  লনইম, লেইম, মাবন সি 
একসারথ কামাইরত্রে, আ  আিালগুলা হুোই ত্ার  মহা বিজ্ঞানী মরন কর  পূজা ক রত্রে। 
. 
এ  আরি সংরেরপ লজরনবে একারিবমক এন্ড ব সাচব এরসসরমন্ট অনুর্ায়ী ব চািব িবকে লমইনবিম িারয়ালবজকযাল 
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সারয়বন্টরস্ট্  মরধয পরড় না। বিজ্ঞান িরিষণা িাে বেরয় বত্বন বিজ্ঞানরক সাধা রণ  মারে লপৌবেরয় লেয়া  লর্ািসূরত্র  কাজ 
ক রেন। র্বেও এটাও বিজ্ঞান চচবা ই একটা অংশ্, এই কাজবট ক রত্ বিরয়ও বত্বন ভুল িযাখযা ও মনিড়া ত্থয বেরয় মানুষরে  
বিভ্রাি কর  চরলরেন বেরন  প  বেন। িরিষকরে  প্রকাশ্না স্বাভাবিকভারিই সাধা ণ মানুষরে  আন্ডা রস্ট্বন্ডংরয়  িাইর , 
ত্াই িবকরে  মরত্া র্া া িরিষণা  েলােল ইন্টা রপ্রট কর  জনসাধা রণ  মারে লপৌঁোন ত্ারে  ইমপযাে সমারজ অরনক। 
সাধা ণ মানুষ সবত্যকার   বিজ্ঞানীরে  লথরক বিজ্ঞারন  ইন্টা রপ্রট রে  লিবশ্ বিশ্বাস কর , অরনকটা লোভাষীরে  মরত্া। 
লোভাষী র্বে লকারনা ভুল অনুিাে কর  ত্া  োয় লর্মন মূলিিা লনয় না লত্মবন িবকরে  বিজ্ঞারন  ভুল িযাখযা  োয়ও 
বিজ্ঞানীরে  লেয়া অবিচা মূলক।  
. 
িবকরে  এই মাত্রাবত্ব ি ভুল িযাখযা  লজ  ধর  সম্প্রবত্ বিরশ্ব  বিবভন্ন লেরশ্  বিজ্ঞানীরে  মত্ামত্ সিবলত্ একটা 
িরিষণাপত্র রু্ি ারি  বিখযাত্  াইস ইউবনভাবসববট লথরক "Responding to Richard: Celebrity and 
(Mis)representation of Science" বশ্র ানারম 'পািবলক আন্ডা স্ট্যাবন্ডং অে সাইে' নারম একবট বপয়া  ব বভউি জানবারল 
োপা হরয়রে। জব পবটরত্ বিরশ্ব  ৮ বট লেরশ্  লমাট ২০০০০ বিজ্ঞানী  মত্ামত্ লনয়া হরয়রে এ  মরধয রু্ি ারজয  ১৫৮১ জন 
বিজ্ঞানীও আরেন। রু্ি ারজয  বিজ্ঞানীরে  মরধয ১৩৭ জন িবকরে  িযাপার  বিশ্েভারি কথা িরলন। এরে  ৮০ ভাি বিজ্ঞানী 
বিশ্বাস কর ন িবকে ত্া  িইরয় ও জনসমু্মরখ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরে  করমব  ভুল িযাখযা কর রেন। এসি বিজ্ঞানীরে  মরধয 
অবধকাংশ্ই নন-ব বলবজয়াস ত্াই এখারন ব বলবজয়াস িায়াসরনস থাকা  লকারনা সুরর্াি নাই। প্রিন্ধবট  মূল ইনরভবস্ট্রিট  লর্টা 
িলরত্ লচরয়রেন ত্া হরলা, িবকে বিজ্ঞারন  ত্রত্ত্ব  সীমািদ্ধত্া বনরয় ভুল িযাখযা কর ন, মারন হরলা বনরজ  মনিড়া কথারক 
বিজ্ঞান িরল চাবলরয় লেন। একজন নন-ব বলবজয়াস বেবজবসস্ট্ িরলরেন, িবকে খুি শ্িভারি ধমবরক িাবত্ল কর  লেন, অথচ 
একজন বিজ্ঞানী অরনক লখালারমলা, ধমব িা অনয লকারনা বকেুরক বিনাই ক রত্ হরল লসটা বিজ্ঞারন  লস্কারপ  মরধয ল রখই 
ক রত্ হয়। বিজ্ঞারন  লস্কারপ  মরধয না থাকরল লসটা বনরয় কথা িলা  সুরর্াি থারক। হাভবািব প্ররেস  এও উইলসন, িবকেরক 
বিজ্ঞানীই মরন কর ন না, ত্া  ভাষায় িবকে একজন সাম্বাবেক, লর্ বনরজ লকারনা বিজ্ঞান িরিষণা কর  না, অরনয  িরিষণা  
েল প্রচা  ক াই ত্া  কাজ!!! 
. 
প্রিন্ধবট  লশ্রষ িরিষক া িবকেরক একটা উপরেশ্ বেরয়রেন, ত্া হরলা, সিরচরয় ভারলা নিজ্ঞাবনক লর্ািারর্াি হরচ্ছ কাউরক 
অপমান না ক া ও োবম্ভকত্া প্রকাশ্ না ক া। এইগুলা না ক রল সাধা ণ মানুষরে  মারে বিজ্ঞারন  প্রবত্ লকৌতূ্হল জমারি, 
মরন  প্রশ্িত্া ও গুণগ্রহীত্া িাড়রি। ত্াই এসি অবিজ্ঞাবনক কাজ লভরি বচরি ক াই িািনীয়। 
. 
সারয়বন্টবেক কবমউবনবট িবকরে  েীঘববেন ধর  কৃত্ হটকা ী আচ রণ বি ি হরয়ই এই প্রিন্ধবট প্রকাশ্ ক রত্ িাধয হরয়রেন। 
বিজ্ঞানীরে  করষ্ট  িরিষনা বনরজ  মরত্া িযাখযা কর  সাধা ণ মানুষরে  মরন বিজ্ঞারন  প্রবত্ বিত্শ্রদ্ধা সৃবষ্ট ক া প্রকা ারি 
বিজ্ঞান চচবা  পরথ মহাপ্রবত্িন্ধকত্া নত্ব  ক া  শ্াবমল। ধমবীয় লকারনা কা রণ নয়, শুধুমাত্র সবঠক বিজ্ঞান চচবা  জনযই িবকরে  
উটাপাটা ললখনী ও িিিয প্রোন িন্ধ হওয়া উবচত্। 
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১২৮ 
সূরর্ব  উেয়-অি ো া ল াজা ও নামারজ  সময় বনধবা ণসংিাি নাবিকরে  প্রশ্ন ও 
জিাি  
-নাবেস শ্াহব য়া  
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ  
➽➽ একজন মুসবলরম  জনয ল াজা ে জ ক া হরয়রে (Quran 2:183, 2:184, 2:187, Sahih Bukhari 1:2:7, 
6:60:40 Sahih Muslim 1:9) র্া সূর্ব উেয়-অরি  সারথ সম্পবকবত্ (24 hour cycle)! বকন্তু আল্লাহ্ উি  এিং 
েবেণ লমরু  িাবসন্দারে  িযাপার  বকেু লভরি লেরখন বন! আপনা  বক মরন হয় না লর্ এটা ত্খনই সম্ভি র্খন বত্বন 
মরন ক রিন পৃবথিী  সিবত্র একই সমরয় বেন- াবত্র ঘরট (অথবাৎ পৃবথিী সমত্ল)? 
. 
➽➽ কু আন িরল লর্ একজন মুসবলমরক সূরর্বােয় লথরক সূর্বাি পর্বি ল াজা পালন ক রত্ হরি (Quran 2:187)! 
আিা  প্রাথবনা  িযাপা টাও সূরর্বােয় এিং সূর্বারি  সারথ সম্পবকবত্ (Quran 17:78)! বকন্তু সমগ্র মানুরষ  এই জীিন 
বিধারন Eskimo-লে  িযাপার  লকান বনরেবশ্না লনই! এটা বক কু আন  চবয়ত্া  অজ্ঞত্া নয়? 
. 
➽➽ একই জাত্ীয় প্রশ্ন, লমরু  িাবসন্দা া নামার্ পড়রি বকভারি লর্রহতু্ লসখারন ৬ মাস প  প  বেন- ারত্  
পব িত্বন হয়?  
. 

#উি : নাবিকরে  ক া খুিই বিখযাত্ প্রশ্নগুরলা  মরধয এবট একবট। এই প্ররশ্ন  উদ্ভািক Wikiislam খুি চমৎকা ভারি (!) 
‘Ramadan Pole Paradox’ বশ্র ানারম  ললখা বেরয় িহু মানুষরক অত্যি সেলত্া  সারথ বিভ্রাি কর রে। আজরক উপর াি 
প্ররশ্ন  সারথ ত্ারে  এই paradox-এ ও সমাধান ক রিা ইনশ্াল্লাহ। ত্াহরল চলুন এরকক কর  ত্ারে  োবিগুরলা খণ্ডন কব । 
. 
োবি ১: মুসবলম া ল ার্া  ারখ সুিরহ সাবেক লথরক সূর্বাি পর্বি, অথচ লমরুরত্ ৬ মাস প  প  বেন- াবত্র  পব িত্বন হয়। ত্াই 
লমরুরত্ ল ার্া  াখরত্ লিরল লত্া মুসবলম া না লখরয়ই মা া র্ারি! 
. 
খণ্ডন: লিাটা পৃবথিীরত্ মানুষ আরে প্রায় ৭৫০ লকাবট।[১] লসখারন উি  আ  েবেণ লমরু বমবলরয় মানুরষ  সংখযা কত্? সংখযাটা 
পাাঁচ অঙ্ক পা  হয় না। উি  লমরুরত্ প্রকৃত্ পরে লকান মানুষই িাস কর  না। না, ভাই! Eskimo িা Inuit- া উি  লমরুরত্ 
না, উি  লমরু  কাোকাবে িাস কর ।[২] আ  েবেণ লমরুরত্ও লকান স্থায়ী িাবসন্দা লনই। এখারন েুই ধ রণ  মানুষ আরস- 
নিজ্ঞাবনক িরিষণা  কারজ এিং টুব স্ট্। গ্রীষ্মকারল জনসংখযা থারক ৪০০০, শ্ীত্কারল লর্টা এরস োাঁড়ায় মাত্র ১০০০-এ।[৩] 
এখন আপনা  বক মরন হয় এত্ বিশ্াল জনসংখযা  বহরসরি ত্ারে  কথা আলাোভারি িলা বক খুি গুরুত্বপূণব? অির  লস র্াই 
লহাক, এিা  োিাল সংিাি একটা িড় হাবেরস  সামানয অংশ্ উরল্লখ ক বে।  
. 
“… আম া বজরজ্ঞস ক লাম, ‘লহ আল্লাহ্    াসূল! লর্ বেনবট এক িের   সমান হরি ত্ারত্ একবেরন  নামার্ পড়রলই বক ত্া 
আমারে  জনয র্রথষ্ট হরি?’ বত্বন িলরলন, ‘লত্াম া লস বেরন  সবঠক অনুমান কর  বনরি এিং ত্েনুর্ায়ী নামার্ পড়রি (বেন 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=329912924111761
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0?source=feed_text&story_id=329912924111761
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 ারত্  ২৪ ঘণ্টা বহরসরি)।’”[৪]  
. 
ইসলাবম স্কলা িণ এই হাবেরস  উপ  বভবি েুইবট িযাপার  বসদ্ধারি লপৌঁরেরেন। প্রথমত্, নামারজ  িযাপার - এখারন 
স্পষ্টভারিই বনরেবশ্ লেয়া আরে লমরুরত্ বকভারি নামার্ পড়রত্ হরি। বেত্ীয়ত্, ল াজা  িযাপার - লর্রহতু্, নামারর্  মরত্া ল ার্াও 
সূর্ব উেয়-অরি  সারথ সম্পবকবত্, ত্াই এই হাবেরস বনবিত্ভারিই আমারে  জনয পথবনরেবশ্  রয়রে।  
. 
র্বে লকান মুসবলম লমরুরত্ থাকা অিস্থায়  মর্ান পায়, ত্াহরল লস বনকটিত্বী লকান লেশ্, লর্ লেরশ্ বেন এিং  ারত্  পাথবকয 
ক া র্ায়- লসই লেরশ্  সময়সূচী অনুস ণ কর  ল ার্া  াখরি। একইকথা, নামারর্  লেরত্রও প্ররর্াজয।[৫][৬] 
ত্াই মুসবলম া লমরুরত্ ল ার্া  াখরত্ পা রি না, এই কুরু্বি লধারপ বটকরলা না। 
. 
োবি ২: এখারন ত্া া ন ওরয়, আলাস্কা এিং আইসলযারন্ড  ল ার্া  সময়কাল বহসাি কর  লেবখরয়রে লর্ লসখারন একজন 
মুসবলমরক প্রায় সা াবেনই ল ার্া  াখরত্ হয়! 
. 
খণ্ডন: ২০১৭ সারল সিরচরয় েীঘব ল ার্া  সময়কাল হল ২১ ঘণ্টা, বগ্রনলযান্ড এিং আইসলযারন্ড।[৭] অস্বীকা  ক বে না লর্, এত্ 
লম্বা সময় ধর  ল ার্া  াখা আসরলই কষ্টসাধয িযাপা , বকন্তু অসম্ভি না। বেনলযারন্ড  এক মুসবলরম  সাোৎকা  লেখুন- ত্া া 
বকন্তু ভারলাভারিই পালন কর  আসরে।[৮]  
. 
সাওরম  মূল উরেশ্য হরলা ত্াকওয়া অজবন। আল্লাহ  কথা মরন ল রখ বনরজরক অনযায় লথরক েূর   াখা। আল্লাহ্ িরলরেন- 
“লহ ঈমানো িণ! লত্ামারে  প্রবত্ ল ার্া ে র্ ক া হরয়রে, লর্মন লত্ামারে  পূিবিত্বী ললাকরে  প্রবত্ ে র্ ক া হরয়বেল, 
র্ারত্ লত্াম া মুিাকী হরত্ পার া।”[৯]  
. 
ত্াই লক কত্ ঘণ্টা ল ার্া  াখরলা, লসটা মুখয বিষয় না। লর্ লিবশ্ সময় ধর  সাওম পালন ক রে আল্লাহ্ ত্া  ত্াকওয়া 
লেখরিন। এটা ত্া  জনয একটা প ীো। আ  কা ও পরে র্বে এত্ েীঘব সময়িযাপী  মর্ান মারস সাওম পালন ক া কষ্টক  
হয়, ত্াহরল লস অনয সময় কার্া আোয় কর  বনরি। এই ‘অনয সময়’ হরত্ পার  িের   সিরথরক লোট বেনগুরলা- ত্ারত্ও 
লকান সমসযা লনই।[১০] আল্লাহ্ লত্া লস লঘাষণাও কু আরনই বেরয় লেরখরেন-  
“ল াজা বনবেবষ্ট বকেু বেন। ত্াই লত্ামারে  মরধয লকউ র্বে অসুস্থ থারক, িা সের  থারক, ত্াহরল পর  একই সংখযক বেন পূ ণ 
ক রি। আ  র্ারে  জনয ল াজা  াখা ভীষণ করষ্ট , ত্ারে  জনয উপায়  রয়রে — ত্া া একই সংখযক বেন একজন িব ি 
মানুষরক খাওয়ারি। আ  লর্ স্বত্ঃফূত্বভারি িাড়বত্ ভারলা কাজ কর , লসটা ত্া  জনযই কলযাণ হরি। ল াজা  াখাটাই লত্ামারে  
জনযই ভারলা, র্বে লত্াম া জানরত্।”[১১] 
. 
“…আল্লাহ লত্ামারে  জনয সহজটাই চান, বত্বন লত্ামারে  জনয কবঠনটা চান না।…”[১২] 
. 
োবি ৩: ত্া পর ও প্রশ্ন লথরক র্ায়। লকন একজনরক অনয লেরশ্  সময়সূচী অনুস ণ ক রত্ হরি? এটা লত্া লকান লর্ৌবিক 
সমাধান হরত্ পার  না! 
. 
খণ্ডন: এিা  আমারে  নাবিক-বমশ্নাব  িনু্ধিণরে  কারে ইসলামী সমসযা  সমাধারন  জনয ো স্থ হরত্ হরি!! লর্ সমাধান 
আমারে   াসূল (সা)-এ  হাবেরস  আরলারক ক া হরয়রে লসখারন ত্ারে  আপবি! আচ্ছা ভাই, একটা লেশ্ বক সিবকেুরত্ 
স্বয়ংসমূ্পণব? ত্া  লর্ সমি বজবনরস  ঘাটবত্ আরে, লস অনয লেশ্ লথরক লসটা আমোবন কর  পুষায়। একইভারি লমরু অিরল 
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সমরয়  বকেুটা অসুবিধা, ত্াই বনকটস্থ লেরশ্  সারথ সামিসয কর  লনয়া। 
. 
লমরু  িাবসন্দারে  িযাপার  বনরেবশ্না না লেয়া লথরক কু আন পৃবথিীরক সমত্ল িলরে এই বসদ্ধািটা বনত্ািই হাসযক । আবম 
র্বে লকারনা িিৃত্ায় িবল, ‘আম া লত্া সিাই কথা িলরত্ পাব , নাবক?’ কথাটা বকন্তু ভুল হরি না। কা ণ কথাটা 
generalized-ভারি িলা এিং অবধকাংশ্ মানুষই কথা িলরত্ পার  লসই লপ্রবেরত্ উরল্লখ ক া। একইভারি আল্লাহ্ শুধু সাওম 
পালরন  বকেু নীবত্মালা  কথা িরলরেন, লকারনা জবটলত্া কর ন বন। কু আন লর্ পৃবথিীরক সমত্ল িলরে না এিযাপার  
বিিাব ত্ জানরত্ পড়ুন- https://goo.gl/WuKkoI 
. 
অত্এি, লমরু অিরল মুসবলমরে  সালাত্ এিং সাওম পালরন  সময়সূচী বনরয় লকান প্রকা  বিভ্রাবি লনই। আল্লাহ্ আমারে  
সকলরক সবঠক পরথ থাকা  ত্াওবেক োন করুক। 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F106527&h=ATPSFRRWXbM9V9_HxYLd3B6twuWnDXAnizYty9t8f4yxw1popMn0PgdMCSp1kDwKePnMg7KVLcsvOZLFt2Irj3m1Er7U8LKLjdZr4jMAMukC5o5TvKlaB2TyLZeQYp4006hixx-FGPbPtW1Al1yBXAz9Qn640pCJS-Vsh-Y1Canvig-lAajE7pBGgA03eOEinGV57-S9SdRKRvre6bxk1F5pMIrnmAIOtXJG8zaO1qVwFdozkajykVsgmigBqw9cFhVknHox_UgorI8-txvGaKyJrbKkHlbk3mUgJNR3GA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.y-oman.com%2F2017%2F05%2Ffyi-top-5-longest-ramadan-fasting-times-world-2017%2F&h=ATPxYjapk1HkloAVadEp6jo12PPaM_rkb05erToYbV3QkBkG26mNNYIQTFsBfKPX8u3xhNnVleWUACePV2t6J9dQIuc8LPagQQUWRdDz7Lvp6tlQuIC2JKsk7O4YC3kewM-e9LPPOxm17LDtMSAzGgXv1DkrOfGGaFHNGtkfGLLDOf0o9NcAgy7yGcu17CmYc1RtkYUcBlRDNXyocGPvgPqesOjeGMY2X65970nMBlNHDTQ7atBGmt0Kzvbek-llUpkRDpeEYEQ7y-y2FKTXlP7TLod3KpmNKpO5DMCBQg
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ramadan-2017-how-muslims-fast-in-countries-where-the-sun-never-sets-a7070871.html
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১২৯ 
মানুষ বক আসরলই হৃেয় বেরয় বচিা কর ?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ কু আন োবি কর  মানুষ বচিা কর  হৃেয় বেরয়(Quran 11:5)। আম া জাবন লর্ মানুষ মবিষ্ক বেরয় 
বচিা কর । এটা বক কু আরন  নিজ্ঞাবনক ভুল না? 
. 

#উি ঃ পবিত্র কু আরন িলা হরয়রে— 
. 
“লজরন  ারখা, বনিয়ই ত্া া বনরজরে  িেরেশ্ ঘুব রয় লেয় লর্ন আল্লাহ  বনকট হরত্ লুকারত্ পার । লশ্ান, ত্া া ত্খন কাপরড় 
বনরজরে রক আচ্ছাবেত্ কর , বত্বন ত্খনও জারনন র্া বকেু ত্া া চুবপসার  িরল আ  প্রকাশ্যভারি িরল। বনিয় বত্বন জারনন র্া 
বকেু িে/অি  সমূরহ বনবহত্  রয়রে।”  
(কু আন, হুে ১১:৫) 
. 
“ত্া া বক এই উরেরশ্য লেশ্ ভ্রমণ কর বন, র্ারত্ ত্া া জ্ঞানিুবদ্ধসম্পন্ন হৃেয় ও শ্রুবত্শ্বিসম্পন্ন করণব  অবধকা ী হরত্ পার ? 
িস্তুত্: চেু লত্া অন্ধ হয় না, ি ং িেবস্থত্ হৃেয়/অি ই অন্ধ হয়।“ 
(কু আন, হাি ২২:৪৬) 

. 
“আ  আবম সৃবষ্ট কর বে জাহান্নারম  জনয িহু বিন ও মানুষ। ত্ারে  হৃেয়/অি   রয়রে, ত্া া এ  ো া বিরিচনা কর  না, 
ত্ারে  লচাখ  রয়রে, ত্া া এ  ো া লেরখ না, আ  ত্ারে  কান  রয়রে, ত্া া এ  ো া লশ্ারন না। ...” 
(কু আন, আ’ াে ৭:১৭৯) 
. 
“অত্ঃপ  আল্লাহ র্ারক পথ প্রেশ্বন ক রত্ চান, ত্া  িেরক ইসলারম  জরনয উমু্মি কর  লেন এিং র্ারক বিপথিামী ক রত্ 
চান, ত্া  িেরক অত্যবধক সংকীণব কর  লেন-রর্ন লস সরিরি আকারশ্ আর াহণ ক রে। এমবনভারি র্া া বিশ্বাস স্থাপন কর  
না আল্লাহ ত্ারে  উপ  আর্াি িষবন কর ন।” 
(কু আন, আন’আম ৬:১২৫) 
. 
পবিত্র কু আরন এমন প্রচু  আয়াত্  রয়রে লর্খারন বচিা, অনুধািন এই জাত্ীয় কমবগুরলা  লেরত্র মানুরষ  িে অথিা হৃেয়রক 
সংবেষ্ট ক া হরয়রে। অরনক অনুিারে صدر ও قلب এ  স্থরল আেব কভারি ‘িে’ ও ‘হৃেয়’ অনুিাে ক া হরয়রে।আিা  
কখরনা কখরনা শ্ব্দগুরলারক ‘অি ’ বলরখ অনুিাে ক া হরয়রে।  
. 
সাহািী ইিন আব্বাস( া) এ সংিাি িযাখযায় িরলনঃ “িে উমুি” ক া  অথব হলঃ ত্াওবহে ও ঈমারন  জনয ত্া প্রশ্ি 
হওয়া।[ইিন কাবস ] 
... ... ...মূলত্ঃ িে সংকীণব ক া  অথব কবঠন, েুরভবেয কর  লেয়া।উমা ( া) িরলনঃ মুনাবেরক  ক্বলি হল অনুরূপ লসখারন 
লকান ভারলা বকেু লপৌঁেুরত্ পার  না। [ত্ািা ী, ইিন কাবস ]  
মুজাবহে( ) ও সুেী( ) িরলন, এ  অথব সরন্দরহ পরড় থাকা।মানবসক অশ্াবিরত্ বি াজ ক া।[ইিন কাবস ] 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=331377913965262
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=331377913965262
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[সূত্রঃ কু আনুল কা ীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস ), ি.আিু িক  জাকাব য়া, ১ম খণ্ড, সু া আন’আরম  ১২৫নং 
আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা ৬৯২] 
. 
কু আরন قلب শ্রব্দ  এমন িযিহা  সংিাি প্ররশ্ন  উির  প্রখযাত্ োঈ ি. জাবক  নারয়ক িরলনঃ আ বিরত্ قلب শ্রব্দ  ২বট 
অথব আরে।র্থাঃ হৃেয় ও িুবদ্ধমিা।এ স্থরল সবঠক অনুিাে হরি িুবদ্ধমিা। صدر শ্রব্দ  ২বট অথব হয় র্থাঃ িে ও লকন্দ্র।এ 
স্থরল সবঠক অনুিাে হরি লকন্দ্র।অথবাৎ আয়াত্সমূরহ  সবঠক অনুিাে হরিঃ “আল্লাহ ত্ারে (ইসলাম অস্বীকা কা ী) িুবদ্ধমিা 
লমাহ  কর  বেরয়রেন...”(সু া িাকা াহ ২:৭) এিং “...চেু লত্া অন্ধ হয় না, ি ং লকন্দ্রবস্থত্ িুবদ্ধমিা অন্ধ হয়।“ (সু া হাি 
২২:৪৬) [১]  
. 
আম া র্বে ধর  বনই আরলাচয আয়াত্সমূরহ আেব কভারি িেবস্থত্ হৃেয় ো া বচিা ক া  কথা িলা হরয়রে, ত্াহরলও ত্া 
বিজ্ঞান ো া ভুল প্রমাণ হয় না ি ং সবঠক িরল প্রমাবণত্ হয়।এরকিার  সাম্প্রবত্ক সমরয় আধুবনক বিজ্ঞারন  িরিষণায় এবট 
প্রমাবণত্ হরয়রে লর্ঃ মানুরষ  বচিা  লেরত্র হৃেয়(heart) এ  ভূবমকা আরে।HeartMath Institute এ  িরিষক হাওয়ািব 
মাবটবরন  মরত্, “আম া জাবন লর্ আম া হৃেবপণ্ড লথরক ইরলরক্ট্রামযািরনবটক শ্বি বনিবত্ কব  এিং এবট মাপা র্ায়।এটাও জানা 
আরে লর্ ইরলরক্ট্রামযািরনবটক এই বসিনাল আমারে  মানবসক অিস্থা  লেরত্র ভূবমকা  ারখ। ... ... আমা  মরত্ আমারে  আত্ম 
বন াপিা িযিস্থা পুর াপুব  হৃেবপণ্ড/হৃেয়(heart) বনয়বযত্।” শুধু ত্াই নয়, বত্বন মানুরষ  বচিা ও অনুভূবত্ (thoughts and 
feelings) িযাপার  মিিয কর রেনঃ “It all comes from the heart.”। [২]  
. 
Dr. Mercola  মরত্, হৃেয়(heart) হরচ্ছ সত্য ও আরিরি (অনুভিকা ী) অঙ্গ। শুধু ত্াই নয়, বত্বন ত্াাঁ  িরিষণায় লেবখরয়রেন 
হৃেবপরণ্ডও এক প্রকা  ‘মবিষ্ক’  রয়রে এমনবক Neuronও  রয়রে। এিং এই Neuronগুরলা বসদ্ধাি লনওয়ায় প্রভাি  ারখ। 
heart প্রত্যেভারি মানবসক অিস্থায় ভূবমকা  ারখ। [৩]  
. 
Gregg Braden এ িযাপার  ২২ িের  ও অবধক সময় ধর  িরিষণা কর রেন। ত্াাঁ  মরত্ঃ হৃেরয় (heart) আেব কভারিই 
বনজস্ব মিজ আরে। এবট শুধুমাত্র  ি পাম্প ক া  অঙ্গ নয় ি ং এ  বনজস্ব neuron[সাধা ণত্ মবিরষ্ক  লকাষরক neuron 
িরল] এিং িুবদ্ধমিা আরে। [৪] 
. 
আরমব কান িরিষক Rollin McCraty(বর্বন কযাবলরোবনবয়া  Institute of HeartMath এ  প্রবত্ষ্ঠাত্া) ত্াাঁ  িরিষণায় 
লেবখরয়রেন হৃেয় বকভারি মবিরষ্ক  সরঙ্গ বেমুখী লর্ািারর্াি স্থাপন কর । [৫] 
মবিষ্ক ও হৃেরয়  পা স্পব ক সম্পকব ও হৃেরয়  িুবদ্ধমিা বনরয় বত্বন The coherent heart নারম একবট িই বলরখরেন।এই 
িইরত্ হৃেয় ও মবিরস্ক  সম্পকব অত্যি বিিাব ত্ভারি িণবণা ক া হরয়রে। [৬] 
. 
অত্ীত্কারল  ধা ণা বেল লর্, মবিষ্ক লথরক বনউ াল বসিনাল আকার  হৃেবপরণ্ড বনরেবশ্ র্ায়। অথবাৎ লেরহ  বসদ্ধািগ্রহণ ও বচিা 
বনয়যণ হয় মবিষ্ক লথরক। আধুবনককারল বিজ্ঞানীিরণ  িরিষণায় এ  বিপ ীত্ ত্থয উরঠ এরসরে। HeartMath Institute এ  
িরিষকিণ লেবখরয়রেন লর্ মবিষ্ক লথরক হৃেবপরণ্ড লর্ পব মাণ বসিনাল র্ায়, ত্া  লথরক অরনক লিবশ্ পব মাণ বসিনাল হৃেবপণ্ড 
লথরক মবিরষ্ক র্ায়! শুধু ত্াই না, হৃেবপণ্ড লথরক মবিরষ্ক লর্ বসিনাল র্ায়, লসগুরলা লিাধসংিাি বিবভন্ন বিষয়াবে লর্মনঃ 
মরনারর্াি, উপলবি,সৃ্মবত্ এিং সমসযা সমাধারণ  লেরত্র ভূবমকা  ারখ।ত্াাঁরে  িরিষণায় আর া প্রমাবণত্ হরয়রে লর্, হৃেবপণ্ড 
সহজাত্ জ্ঞান(intution) নত্ব   লেরত্র মূল ভূবমকা পালন কর । ত্াাঁ া এও িরলরেন লর্ এ িযাপার (অথবাৎ মানুরষ  লিাধ ও 
বচিা  লেরত্র হৃেবপরণ্ড  ভূবমকা) মানুরষ  এখরনা অরনক বকেু জানিা  িাবক আরে।  
“... HeartMath Institute have even indicated that the heart appears to play a key role in intuition. 
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Although there is much yet to be understood, it appears that the age-old associations of the heart 
with thought, feeling, and insight may indeed have a basis in science. ...” [৭] 
. 
প্রকৃত্পরে কু আরন হৃেয় ো া বচিা  লর্ কথা িলা হরয়রে, ত্া বিশ্বাস ক িা  জনয মুসবলমরে  লকান বিজ্ঞান জানবারল  
প্ররয়াজন লনই। লকননা বিজ্ঞারন  মত্ামত্ লত্া প্রবত্বনয়ত্ই পব িত্বন হয়।মুসবলমরে  বিশ্বাস হরচ্ছঃ কু আন ও সুন্নাহ হরচ্ছ 
ওহী, এগুরলা স্রষ্টাপ্রেি জ্ঞান। কারজই এগুরলা মানুরষ  লর্ লকান জ্ঞান-বিজ্ঞারন  লথরক এবিরয় আরে।মুসবলম া বিজ্ঞারন  
আরলারক এগুরলারক বিচা  কর  না ি ং কু আন-সুন্নাহ  আরলারক মানুরষ  অবজবত্ জ্ঞানরক বিচা  কর ।ত্রি আরলাচয বিষরয় 
কু আরন  ত্থয ও আধুবনক কারল বিজ্ঞানীরে  িরিষণাকরমব  মরধয পর্বারলাচনা কর  লেখা র্ারচ্ছ লর্ এ েু’লয়  মরধয লকান 
বির াধ লনই। 
আধুবনক বিজ্ঞান সুস্পষ্টভারি িলরে লর্ বচিাভািনা  লেরত্র হৃেরয়  ভূবমকা আরে।কারজই আল কু আরন উরল্লবখত্ 
ত্থয{বচিাভািনা  লেরত্র হৃেরয়  ভূবমকা} বনরয় প্রশ্ন তু্লরে লর্সি ত্থাকবথত্ ‘বিজ্ঞানমনস্ক’(?) মানুষ, ত্ারে  বনরজরে ই 
বিজ্ঞারন  জ্ঞান প্রশ্নবিদ্ধ হরচ্ছ। 

এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
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১৩০ 
 মজান বনরয় একবট অবিশ্বাসী প্ররশ্ন  উি   
-লমাঃ  াোত্  হমান 
 

 মজান আসা  সারথ সারথ নাবিক া ল াজা বনরয় ইসলারম  একবট ভুল ধ া  লচষ্টা কর  বিবভন্ন গ্রুপ িা লপরজ প্রচা না চালায়। 
বিষয়টা ত্ারে  বনকট এমনভারি শুনরত্ পার ন, 
. 

"আল্লাহ িরলরেন সূ া িাকা া: ১৮৭ আয়ারত্,  
'সূরর্বােয় লথরক সূর্বাি পর্বি পানাহা  লথরক বি ত্ থাকরত্ হরি'  
মূলত্ এ আয়াত্ বেরয় লিাো র্ায় আল্লাহ  মো  িাইর   এিং পৃবথিী  িিত্া ও বেন- াত্ সংঘবটত্ হওয়া  
নিজ্ঞাবনক বনয়ম সম্বরন্ধ লকারনা ধা ণা বেল না। পৃবথিী  আকৃবত্ ও িসিাসকা ী মানুষ সম্পরকব লকা ারন  ললখক 
অিিত্ বেরলন না।বত্বন জানরত্ন না পৃবথিী  সকল স্থারন একই সময় সূর্ব ওরঠ ও অি র্ায় না। বত্বন এও জানরত্ন 
না লর্, লকাথাও সুর্ব ওঠা ও লিািা  মধযিবত্ব সময় ১৩ ঘন্টা আ  লকাথাও ২২ ঘন্টা আিা  লকাথাও েয়মাস । ত্াই 
র্া  এই সহজ বজবনসবট জানা লনই লস সৃবষ্টকত্বা হরত্ পার  না।" 
. 
#জিািঃ 
এখারন নাবিরক  মূল অবভরর্াি হরচ্ছ আল্লাহ বক জানরত্ন িা জানরত্ন না ত্া বনরয়। ল াজা বকভারি  াখা র্ায় ত্া বনরয় 
প্রাকবটকাল বচিা ক া নয়, অথচ লর্খারনই লহাক না লকন ল াজা  াখা  অরনকগুরলা পদ্ধবত্ অনুস ন কর ই মুসবলম া সহরজই 
ল াজা  াখরে, ত্ারে  লকান সমসযা হরচ্ছ না। সমসযা শুধু হরচ্ছ নাবিকরে ।  
র্াক লি, ত্রি আসুন প্রথরমই লটবিলটা উরট লেই।  
. 
উি আয়ারত্  লপ্রবেরত্ নাবিকরে  োবি, আল্লাহ জানরত্ন না সুরর্ব  বিবভন্ন অিরল  উেয়স্থরল  কথা এিং লকা ারন  
ললখরক  ধা না বেল হয়ত্ পৃবথবি চযাপ্টা। 
র্বে নাবিক া লকা ান বঠকমত্ পড়ত্ ত্রি বনিয়ই ত্া া জানত্ আল্লাহ ত্া'লা  জ্ঞারন  কথা। 
. 
কা ন লকা ারনই স্পষ্ট কর  ললখা আরে,  
"Lord of the heavens and of the earth and all between them, and Lord of every point of the rising of 
the sun." 
(Quran 37:5) 
[ অনুিারেঃ ইউসুে আলী, মুহসীন খান প্রমুখ ] 
. 
ত্াহরল নাবিকরে  লকা ান সম্পরকব আনা নিজ্ঞাবনক ভুরল  অবভরর্ািটা এখারনই মারঠ মা া লিল। কা ন লকা ান অনুসার  
আম া লেখরত্ পাই আল্লাহ  স্পষ্টত্ ধা না বেল সুরর্ব  বিবভন্ন উেয়স্থরল  কথা, র্বেও মানুষ খাবল লচারখ সুর্বরক ল াজ এক 
জায়িা হরত্ই উবেত্ হরত্ লেরখ, বকন্তু বর্বন মহাবিরশ্ব  সৃষ্টা, বত্বন বঠকই জারনন সুর্ব প্রবত্ মুহুরত্বই লকান না লকান পরয়রন্ট 
উবেত্ হরচ্ছ। এজনযই বত্বন বলখরলন every point of the rising of the sun অথবাৎ এই আয়াত্ বেরয়ও লিাো র্ায় লর্ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%9C%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=335564646879922
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পৃবথিী লিাল ত্া লকা ারন  ললখক খুি ভারলা কর ই জানরত্ন।  
. 
এিা  আবস ল াজা  িযাপার ।  
নাবিক া হয়ত্ ইসলাম সম্পরকব খুি জ্ঞান  ারখ না, কা ন ইসলারম প্রথম বনরেবশ্ েরলা হয় লকা ান হরত্, বেত্ীয় হাবেস হরত্, 
র্বে লকা ান ও হাবেরসও স্পষ্টত্ না থারক ত্রি ইজমা বকয়াস( র্বেও লকা ান হাবেরসই এই সমসযা সমাধান এ  অরনকগুরলা 
ইংবিত্  রয়রে) পব রিশ্িত্ অিস্থা লর্ লকান সময় লর্রকান কা রন লচইি হরত্ পার । আ  এ জনযই ল াজা  িযাপার  আল্লাহ 
মানুষরক সুরর্বােয় লথরক সুর্বাি পর্বি ল াজা  াখা  লজনার ল বনরেবশ্ প্রোরন  সারথ সারথ অরনক বিকল্প বনরেবশ্ও বেরয় লিরেন, 
র্া ইসলাম বিরেষী া কখরনা আপনারক লেখারি না। 
. 
লকা ারন আল্লাহ আর া িরলন,  
"লর্ ললাক অসুস্থ বকংিা মুসাবে  অিস্থায় থাকরি লস অনয বেরন িণনা পূ ণ ক রি। আল্লাহ লত্ামারে  জনয সহজ ক রত্ চান; 
লত্ামারে  জনয জবটলত্া কামনা কর ন না র্ারত্ লত্াম া িণনা পূ ণ ক ।"( সু া িাকা া ১৮৫) 
. 
অথবাৎ লর্ মুসাবে  হরয় অনয লকাথাও ভ্রমন ক ল, লস অনয লেরশ্  সময় িা লর্খান লথরক ভ্রমন কর রে লসই সময় হরত্ ল াজা 
 াখরি,লত্মবন র্বে লকউ উি  লমরুরত্ র্ায় ত্রি বনজ লেশ্ অথিা উি অিরল  আরশ্পারশ্ লর্খারন ২৪ ঘন্টা বেন  াত্ ত্া  
বহরসরি িা লর্ভারি ত্া  সহজ হয় লসভারি ল াজা  াখরি। 
এ প ও র্বে লকউ ল াজা  াখরত্ না পার  , আল্লাহ ত্া ও বিধান বেরয়রেন এ  আরি  আয়ারত্ই, িাকা া ১৮৪ 
"িণনা  করয়কবট বেরন  জনয অত্ঃপ  লত্ামারে  মরধয লর্, অসুখ থাকরি অথিা সের  থাকরি, ত্া  পরে অনয সমরয় লস 
ল াজা পূ ণ কর  বনরত্ হরি। আ  এবট র্ারে  জনয অত্যি কষ্ট োয়ক হয়, ত্া া এ  পব িরত্ব একজন বমসকীনরক খােযোন 
ক রি।"  
. 
অথবাৎ পৃবথিী  লর্রকান প্রাি, লহাক উি  লমরু িা েবেন লমরু, সুর্ব না লেখা  জনয িা লর্ লকান কা রন র্বে ল াজ  াখরত্ 
সমসযা হয় ত্রি অনয লকান সময় িননা  মাধযরম লস উি ল াজা  াখরি, অথিা ল াজা না ল রখ লকান ি ীি বমসকীনরক খাইরয় 
বেরিন। লেখুন কত্ সুন্দ  ও পব পাবট বিধান। 
আিা  হাবেরস েীঘব সময় বেন িা  াত্ লর্খারন হরি লসখারন বকভারি ইিােত্ ক রত্ হরি লসসম্পরকব এরকিার  স্পষ্ট বিধান 
 াসুল সাঃ বেরয় লিরেন োিাল সংিাি মুসবলম শ্ ীে ২৩৯৭ হাবেসবটরত্। 
"We said: Allah's Messenger, how long would he stay on the earth? He (ملسو هيلع هللا ىلص) said: For forty days, one 
day like a year and one day like a month and one day like a week and the rest of the days would be 
like your days. We said: Allah's Messenger, would one day's prayer suffice for the prayers of day 
equal to one year? Thereupon he (ملسو هيلع هللا ىلص) said: No, but you must make an estimate of 
time. http://sunnah.com/urn/270150  
অথবাৎ এক বেন= েয়মাস িা এক িে  র্খন হরি ত্খন মুসবলমিন সমরয়  বহরসি কর  বনরজ া ইিােরত্  কাজ চালারি। 
একই ইজমা অনুসার  উি  লমরু িা েবেন লমরুরত্ লকউ িসিাস ক রত্ চাইরল লসখারনও ত্া া একই ভারি সমরয়  িণনা  
মাধযরম ল াজা ও নামাজ এ  কাজ সম্পন্ন ক রি।  
. 
এত্ বকেু  পর ও র্বে েীন পালরন লকান অিলিত্ সমসযা হয়, লসটা লর্ প্রকার ই লহাক ত্রি আল্লাহ উি অিল ত্যাি ক রত্ 
বনরেবশ্ বেরয়রেন,  
. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsunnah.com%2Furn%2F270150&h=ATMCLHYF8iCn3TtMPUnG-r0RCzfN6XLgqUICZwDd5pWL2wr36t8QCG_8YiWWLOGzxQ40utdxDUHeRAL38B8ZdOFrMj8_KKANJFuziJAIlWOWDoAxCFazLiUO6km6d_Fm6fcJQQHcGrQDvz6U3lewCzCp-rQfxHh0cQnZmpXNj59ysxewShBOUrJV_VyPbwWLt2ZJSpOhhWDyotjsm4yuyc_nZrPQONXVLWqocvl_4qUlSDzoHlzt9pjKz-ZrsaYCU57ZC8EJGSxzgJkrPbrUnmS1FwtbjRUwkd8A9ahMbA
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"র্া া বনরজ  অবনষ্ট কর , লের শ্ত্া া ত্ারে  প্রাণ হ ণ কর  িরল, লত্াম া বক অিস্থায় বেরল? ত্া া িরলঃ এ ভূখরণ্ড আম া 
অসহায় বেলাম।  
লের শ্ত্া া িরলঃ আল্লাহ  পৃবথিী বক প্রশ্ি বেল না লর্, লত্াম া লেশ্ত্যাি কর  লসখারন চরল লর্রত্?"  
(সূ া বনসা ৯৭) 
. 
লত্মবন উি  লমরু িা েবেন লমরুরত্ র্বে কার া থাকা  কা রণ েীন ইিােত্ পালরন অসুবিধা হয় ত্রি লকা ারন  বনরেবশ্ উি 
অিল ত্যাি ক া। কা ন প্রশ্ি পৃবথিী  বিশ্াল জায়িা িাে বেরয় উি  লমরু ও েবেন লমরুরত্ই থাকরত্ হরি এটা লকান বচিা 
হরত্ পার  না। শুধু নাবিকযিাবে আরয়াবিনমুি বচিায়ই হয়ত্ ত্া সম্ভি।  
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১৩১ 

সমকাবম এরজন্ডাঃ বু্ল-বপ্রন্ট  
-আবসে আেনান 
 

১৯৮৭ সারল অযারমব কান মযািাবর্ন ‘িাইি’ এ  নরভম্ব  সংখযায় প্রকাবশ্ত্ হয় মাশ্বাল কাকব এিং হান্টা  মযািরসরন  ললখা প্রায় 
৫০০০ শ্রব্দ  একবট আবটবরকল। েু’িে  প  বনউর াসাইবিয়াবি ব সাচবা  কাকব এিং পািবলক ব রলইশ্াে কনসালরটন্ট 
মযািরসন এরক পব ণত্ কর ন ৩৯৮ পৃষ্ঠা  একবট িইরয়। হান্টা  ও মযািরসরন  এই আবটবরকল উপস্থাবপত্ ধা ণা ও নীবত্গুরলা 
প িত্বী ৩ েশ্ক জুরড় সুেূ প্রসা ী প্রভাি বিিা  কর   াজনীবত্, বমবিয়া, অযাকারিবময়া, বিজ্ঞান, েশ্বন ও বচিা  জিরত্। সা া 
বিশ্বজুরড়। সমকামীরে  মযািাবর্ন িাইরি প্রকাবশ্ত্ মূল আবটবরকলবট  নাম বেল “The Overhauling of Straight America 
”। ৮৯ লত্ প্রকাবশ্ত্ সম্প্রসাব ত্ িইরয়  নাম লেওয়া হয় - After the Ball: How America Will Conquer Its Fear 
and Hatred of Gays in the 90s. কাকব ও মযািরসরন  উরেশ্য বেল বসম্পল –সমকাবমত্া ও সমকাবমরে  প্রবত্ 
অযারমব কানরে  মরনাভাি িেরল লেওয়া  জনয একবট লস্ট্প িাই লস্ট্প বু্ল-বপ্রন্ট িা মযানুয়াল নত্ব  ক া।  
. 
বকন্তু লকন প্রায় বত্ন েশ্ক প  িাংলারেরশ্ িরস কাকব-মযািরসনরক বনরয় বচিা ক া? কাকব-মযািরসরন  নাম শুরনরেন িা ত্ারে  
ললখা  সম্পরকব জারনন এিং মানুষ খুরজ পাওয়া কবঠন। শুধু িাংলারেরশ্ই না, বিশ্বজুরড়ই। বকন্তু ত্ারে  বু্ল-বপ্ররন্ট  প্রভাি লকান 
না লকান ভারি প্রভাবিত্ কর  বন এমন সমাজ িা  াি খুরজ পাওয়াটাও কবঠন। িত্ ৩০ িের  সমকাবমত্া  স্বাভাবিকীক ন, 
সমকাবমত্ারক স্বীকৃবত্ লেওয়া এিং সমকাবমত্া  মধয এরত্াটা অস্বাভাবিক একবট বিষরয়  প্রবত্ মানুরষ  সংরিেনশ্ীলত্ারক নষ্ট 
ক া  জনয লর্সি পেরেপ লনওয়া হরয়রে ত্া প্রায় হুিহু বমরল র্ায় কাকব-মযািরসরন  বু্ল-বপ্ররন্ট  সারথ। আ  িাংলারেরশ্ও 
সমকাবমত্া  প্রচা , প্রসা  এিং সামাবজক গ্রহনরর্ািযত্া নত্ব   জনয এখন এই একই পেরেপগুরলা লনওয়া হরচ্ছ, একই 
পদ্ধবত্ অনুস ণ ক া হরচ্ছ। িত্বমারন ২২বট লেরশ্ সমবলবঙ্গক ‘বিরয়’ আইনিত্ ভারি স্বীকৃত্। লকান আগ্রাসী লসনািাবহনী 
শ্বিপ্ররয়ারি  মাধযরম এরেশ্গুরলা  জনরিাষ্ঠী  উপ  সমকাবমত্া চাবপরয় লেয় বন। ত্রি বনঃসরন্দরহ মানুরষ  স্বভািজাত্ 
মূলযরিাধ, বেত্ াহ  বিরুরদ্ধ বিরয় জঘনয একবট বিকৃবত্রক সামাবজক ও  ািীয়ভারি নিধত্া লেওয়া, মানুরষ  মারে এই বিকৃবত্  
গ্রহনরর্ািয নত্ব  ক া একবট রু্রদ্ধ  অংশ্। এই রু্দ্ধ মনিাবত্ত্বক, আেবশ্বক। এই রু্দ্ধ সিবিযাপী এিং ইচ্ছায় িা অবনচ্ছায় আপবন 
এই রু্রদ্ধ  অংশ্। আ  এই রু্রদ্ধ শ্ত্রুপরে  িযাবটবজ  মূল বভবি কাকব-মযািরসরন  বু্ল-বপ্রন্ট। আ  ত্াই কাকব-মযািরসরন  বু্ল-
বপ্রন্ট সম্পরকব জানা, শ্ত্রু  কমবপদ্ধবত্ সম্পরকব জানা একবট আিশ্কযত্া, লকান অযাকারিবমক লকৌতু্হল না।  
. 
লর্ মরিরল  মাধযরম অযারমব কায় অভূত্পূিব সােলয পাওয়া বিরয়রে িাংলারেশ্সহ অনযানয মুসবলম লেরশ্ এখন লসই একই 
মরিল িািিায়রন  লচষ্টা ক া হরচ্ছ। ত্াই পায়ুকাম প্রচা  ক া ইয়াহু চযাট গ্রুপ, লেইসিুক গ্রুপ, লো াম, রুপিান মযািাবর্ন, 
শ্াহিারি সমকাবম পযার ি, িইরমলায় সমকাবমত্া বনরয় কবিত্া  িই প্রকাশ্, গ্রামীনরোরন  োবন্ডং এ আ বটবভরত্ প্রচাব ত্ 
নাটক, লেরশ্  প্রত্যি অিলগুরলারত্ও এনবজও গুরলা  মাধযরম পায়ুকারম উৎসাবহত্ ক া, বিনামূরলয কনিম-লুবব্ররকন্ট বিত্ ণ - 
এই সিবকেুরক লেখরত্ হরি একবট িৃহৎ, লগ্লািাল এরজন্ডা  েুদ্র েুদ্র অংশ্ বহরসরি। 
. 
. . . কাকব-মযািরসরন  বু্ল-বপ্ররন্ট  প্রথম ধাপ এটাই। মানুষরক সমকাবমত্া  িযাপার  বিরসনরসটাইর্ ক া - 
. 
"প্রথম কাজ হল সমকাবম এিং সমকাবমরে  অবধকার   িযাপার  অযারমব কা  জনিরন  বচিারক অিশ্ কর  লেওয়া, ত্ারে  
সংরিেনশ্ীলত্া নষ্ট কর  লেওয়া [desensitization]। মানুরষ  বচিারক অিশ্ কর  লেওয়া  অথব হল সমকাবমত্া  িযাপার  
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ত্ারে  মরধয উোসীনত্া নত্ব  ক া...একজন িরিব  লিইভার   আইবস্ক্রম পেন্দ কর  আর কজন ভযাবনলা। একজন লিইসিল 
লেরখ আর কজন েুটিল। এ আ  এমন কী!" [Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America'] 
. 
সমকাবমত্া  প্রচা  ও প্রসার   জনয র্া া কাজ ক রে ত্ারে  ল রটাব ক লখয়াল ক রল লেখরিন ত্ারে  অবধকাংশ্ বঠক এই 
লমরসজটাই বেরত্ চারচ্ছ। ‘সমকাবমত্া ভারলা িা খা াপ না, জীিরন  একটা িািিত্া মাত্র’। পরহলা নিশ্ারখ  সময় শ্াহিারি 
সমকাবম পযার ি বকংিা ঈরে  সময় ঈরে  নাটক বহরসরি সমকাবমরে  িল্প তু্রল ধ া  লপেরন একবট মূল উরেশ্য হল 
সমারজ  বিকৃত্কামী এেবিম মাইনব বটরক সমারজ  অবিরচ্ছেয অংশ্ বহরসরি উপস্থাপন ক া। একই সারথ সমকাবমত্ারক 
ঐবত্হয, সংসৃ্কবত্  সারথ সম্পবকবত্ ক া, লর্মনটা জাবত্সংরঘ  Free & Equal কযারম্পইরনও ক া হরয়রে। 
. 
কাকব-মযািরসরন  আর কবট সারজশ্ান হল সমকাবমরে  বভকবটম বহরসরি উপস্থাপন ক া। সমকাবমরে  বভকবটম বহরসরি বচবত্রত্ 
ক া  েুবট িাইরমনশ্ান থাকরি। প্রথমত্, সমকাবমত্ারক একবট বসদ্ধারি  পব িরত্ব প্রাকৃবত্ক িা জমিত্ বহরসরি উপস্থাপন 
ক া  মাধযরম সমকাবমরে  জমিত্ভারিই বভকবটম বহরসরি উপস্থাপন ক া। বেত্ীয়ত্, সমকাবমরে  সমাজ ো া বনর্বাবত্ত্ 
বহরসরি বচবহ্নত্ ক া।  
. 
িাংলারেরশ্ এিং বিশ্বজুরড় র্া া সমকাবমত্া  প্রচা  ও প্রসার   কাজ কর  ত্ারে  প্রপািযান্ডা ও িিিয আপবন সিসময় এ 
েুরটা লমাবটে লেখরত্ পারিন। 
.  
সমকাবম া জমিত্ভারিই সমকাবম এটা প্রমারন  উরেশ্য হল র্বে সমকাবমত্ারক জমিত্ িা প্রাকৃবত্ক প্রমান ক া র্ায় ত্াহরল 
সমকাবমরে  সমূ্পণব ননবত্ক োয়মুবি সম্ভি। সমকাবমত্া র্বে জমিত্ হয় ত্াহরল সমকাবমত্া একবট ‘অযাে’ িা বিয়া বহরসরি 
ননবত্কভারি বনউিাল, কা ন এ  উপ  িযবি  লকান বনয়যন লনই। বকন্তু সমকাবম জমিত্ – এই োবি  লকান নিজ্ঞাবনক বভবি 
লত্া লনই-ই, ি ং বিবভন্ন প ীো েলােল ইবঙ্গত্ কর  লর্ Sexual Oreintation বনভব  কর  িযবি  ‘চরয়স’ িা লস্বচ্ছায় িৃহীত্ 
বসদ্ধারি  উপ  । 
.  
আর কবট বিষয় হল সমকাবমত্া র্বে জমিত্ হয় ত্াহরল অনযানয বিকৃত্ লর্ৌনাচা  লকন জমিত্ িরল িনয হরি না? বশ্শুকাবম, 
িা পশুকাবমরে  লকন অপ াধী িণয ক া হরি? ইন েযাে বশ্শুকারম  সারথ সমকারম , বিরশ্ষ কর  পায়ুকারম  সম্পকব লত্া 
হাজা  িের   পু রনা। প্রাচীন বগ্ররস বশ্শুরে  সারথ মধয িয়স্ক পুরুষরে  পায়ুকামী সম্পকব িা Pederasty প্রায় প্রাবত্ষ্ঠাবনক 
ভারি চালু বেল লপ্লইরটা ত্া  ব পািবলক ও ল’স –  চনারত্ প্রাচীন লপরি াবস্ট্ এিং সমকাবমত্া  িযাপক প্রচলনরক গ্রীরস  
অধঃপত্রন  একবট কা ন বহরসরি উরল্লখ কর বেরলন।  
. 
অযারমব কারত্ও অপ্রাপ্তিয়স্ক লেরলরে  সারথ প্রাপ্তিয়স্ক পুরুষরে  লর্ৌন সম্পকব স্থাপরন  অবধকার   জনয আরন্দালন ক া 
NAMBLA (North American Man Boy Love Association) – েীঘববেন বেল লি-প্রাইি পযার রি  বনয়বমত্ অংশ্। 
বিখযাত্ অযারমব কান কবি সমকাবম অযারলন বিেিািব (রসরপ্টি  অন র্রশ্া  ল াি – এ   চবয়ত্া) বেল NAMBLA এ  সেসয। 
এোড়া অসংখয সমীো  মাধযরম একথা প্রমাবণত্ লর্ সমকাবমত্া  সারথ অনযানয লর্ৌন বিকৃবত্  বিরশ্ষ কর  বশ্শুকাবমত্া  ঘবনষ্ট 
সম্পকব আরে [ ৯]। সমকাবমত্া  বিরশ্ষ কর  পায়ুকাবমত্া  সারথ বশ্শুকারম  িভী  সম্পরকব  িযাপার  সংরেরপ লিাো  জনয 
পায়ুকাবম ও বশ্শুকাবম লকবভন বিশ্রপ  এই উবিবট র্রথষ্ট -  
. 
"Scratch the average homosexual and you will find a pedophile" [Kevin Bishop in an interview. 
Angella Johnson, “The man who loves to love boys,” Electronic Mail & Guardian, June 30, 1997] 
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১৩২ 

সমকাবমত্া বক আসরলই লজরনবটকযাল?  
-সাইেু   হমান 
 

এই কবমউবনবট  মানুষ া অরনক বেন লথরকই োবি কর  আসরে লসেচুয়াল ওব রয়রন্টশ্ন িারয়ারলাবজকযাবল বপ্র-বিটা মাইন্ড, 
সহজাত্ এিং জমিত্ একবট নিবশ্ষ্টয। িািিত্া হরলা, ত্ারে  এই 'জমিত্ভারি সমকামী' োবি  পরে নিজ্ঞাবনক লকারনা ত্থয, 
উপাি লনই, ি ং িত্ িে  আরমব কা  জন হপবকরে  েুই বিখযাত্ সাইবকয়াবিক প্রায় ২০০ সাইবন্টবেক জানবাল লঘরট বনউ 
অযাটলাবন্টস নামক জানবারল একটা প্রবত্রিেন োবপরয়রেন লর্খারন ত্া া লেবখরয়রে লসেচুয়াল ওব রয়রন্টশ্রন  সারথ সহজাত্, 
জমিত্ িা িারয়ারলাবজকযাল লর্ সম্পকব এত্বেন ভািা হরত্া ত্া  নিজ্ঞাবনক লকারনা বভবি লনই। বকেু িারয়ালবজকযাল েযাে  
আরে র্া  সারথ নলবঙ্গক আচ ণিত্ সম্পকব আরে বকন্তু লসটা লকারনা মরত্ই ওব রয়রন্টশ্রন ভূবমকা  ারখ না। 
. 
ইোবনং অরনরক লনচা  বনউরজ  একটা বলংক লশ্য়া  ক রে, লসখারন নাবক োবি ক া হরয়রে সমকাবমত্া  সারথ বজরন  সম্পকব 
 রয়রে। এরে  অজ্ঞত্া  সীমা নাই। প্রথমত্, িরিষণাবট লনচা  জানবারল প্রকাবশ্ত্ লকারনা প্রিন্ধ না, এটা একটা সারয়বন্টবেক 
কনোর রে একজন বিজ্ঞানী  লেয়া িরিষণা  আপরিট। বিষয়টা হরলা, লসখারন োবি ক া হরয়রে, সমকাবমত্া  সারথ সম্ভািয 
বজনিত্ সম্পকবটা প্রচবলত্ ক্লাবসকাল লজরনবটরে  মরত্া নয়। এ  সারথ এবপরজরনবটে নারম িারয়ালবজ  নতু্ন একবট শ্াখা  
সম্পকব। সংরেরপ িলরত্ লিরল এবপরজরনবটে হরলা, এনভায় নরমন্টাল েযাে  িা িাবহযক লকারনা কা রণ লিারমারসারম  
লকবমকযাল লচি ঘরট র্া  েরল বিএনএ'  লকারনা পব িত্বন হয়না বকন্তু বজরন  োঙ্কশ্ন লচি হরয় র্ায়। এটা জীিরন  
লর্রকারনা পর্বারয় হরত্ পার । এবপরজরনবটকযাল লচি প্রাত্যাবহক জীিরন  সারথ সম্পবকবত্ অরনক কা রণও হরত্ পার , লর্মন, 
ড্রাি, টবেক লকবমকযাল, িারয়ট, লিস এিং অনযানয এনভায় নরমন্টাল েযাে স। 
. 
সমকাবমত্া  সারথ এবপরজরনবটরে  সম্পকব আরে বক নাই এটা িলা  মরত্া অিস্থা এখরনা প্রাথবমক পর্বারয় ত্রি এখন 
আপনারে  মানুরষ  জীিরন প্রবত্বনয়ত্ ঘরট র্াওয়া প্রমাবণত্ বকেু এবপরজরনবটরে  েলােল উোহ ণসহ উরল্লখ ক রিা। 
. 
১. মযাটানবাল ইনিুরয়ে: আম া অরনরকই কথাটা জাবন, মারয়রে  স্বারস্থয  উপর  িরভব  সিারন  সুস্থত্া ও শ্া ীব ক সেমত্া 
বনভব  কর । এ  মূল কা ণটা অরনরকই জারন না লর্, এটা এবপরজরনবটরে  কা রণই হরয় থারক। ইাঁেুর   উপর  এক 
িরিষণায় লেখা লিরে মাতৃ্ত্বকালীন িারয়ট ও লিস জ ায়ু  ভ্রূরণ  উপর  প্রভাি লেরল। আম া অরনকসময় িবল, িভবিত্ী 
মারয়রে  ধুমপান অনািত্ সিারন  স্বারস্থয বিরূপ প্রভাি লেরল। িরিষণায় স্পষ্টভারি প্রমাবণত্ হরয়রে, িভবকালীন লস্মাবকং 
বিএনএ'  এেরপ্রশ্রন প্রভাি লেরল। এমনবক মাতৃ্ত্বকালীন সাইরকারলাবজকযাল ও লসাশ্যাল বিরহবভয়  সারথ মানুবষক লিস 
এবপরজরনবটকযাল লচি ঘটায়। ইাঁেুর   লেরত্র লেখা লিরে, মা ইাঁেুর   লিরস  কা রণ নিজাত্রক  বনউর ারলাবজকযাল বিরেে 
হরয়রে। 
. 
২. পযার ন্টাল ইনিুরয়ে: শুধু মারয়রে ই নয়, িািারে  স্বারস্থয  সারথও সিারন  সুস্থত্া সম্পবকবত্। অবত্ব ি এলরকাহল পান 
ক রল ও টবেক লকবমকযারল  কা রণ র্থািরম স্পারমব  বিএনএ'  বমথাইরলশ্রন ও জামবলাইরন প্রভাি পরড়, র্া একবট 
এবপরজরনবটকযাল পব িত্বন। 
. 
৩. লপব রনটাল ইনিুরয়ে: অিাক ক া ত্থয, বসজাব য়ান লিবিরে  বিএনএ'  বমথাইরলশ্ন ন মাল লিবলভা ি লিবিরে  লথরক 
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লিবশ্ থারক, র্া এবপরজরনবটকযাল। বশ্শুরে  লিরড় উঠা  সমরয় পার ন্টসরে  লকয়া , লসাশ্যাল বিরহবভয়া , লিস এিাপরটশ্ন 
ইত্যাবে প িত্বীরত্ বিএনএ'  এবপরজরনবটকযাল লমাবিবেরকশ্রন  মাধযরম িারয়ালবজকযাল লমমব  ও বনউর ান সাবকবট 
লিরভলপরমরন্ট ভূবমকা  ারখ। 
. 
এইভারি িয়ঃসবন্ধরত্, সািালকরত্ব, অরনক এনভায় নরমন্টাল ও লসাশ্যাল েযাে  আরে র্া মানুরষ  শ্া ীব ক ও মানবসক স্বারস্থয 
ভূবমকা  ারখ। এ সিই এবপরজরনবটকযাল বিএনএ লমাবিবেরকশ্রন  েলােল। 
. 
আম া জানরত্ পা লাম লর্সি এনভায় নরমন্টাল ও লসাশ্যাল েযাে স বিএনএ'  োঙ্কশ্রন পব িত্বন আরন, র্ারক আম া 
এবপরজরনবটে িলবে, ত্া  সিগুরলাই মানুরষ  'চরয়স' িা ইচ্ছাকৃত্। সমকাবমত্াও একবট 'চরয়স' র্া  েরল প িত্বীরত্ 
এবপরজরনবটকযাল পব িত্বন হরচ্ছ (এখরনা চূড়ািভারি অপ্রমাবণত্)। 
. 
ইনরহব রটি লজরনবটকযাল বিসঅিবা গুরলা (রর্মন, এবনবময়া, বসবস্ট্ক বেরব্রাবসস ইত্যাবে) লিারমারসামাল পব িত্বরন  েরল হরয় 
থারক। মারয়  থাকরল সিারন  হওয়া  সম্ভািনা প্রায় শ্ত্ভাি। এখারন মারয়  বকেুই ক া  থারক না, কা ণ এটা ত্া  বজরন  
পব িত্বরন  েল। পোির , এবপরজরনবটকযাল পব িত্বরন  জনয মানুরষ  বনজস্ব কমবকান্ড (ড্রাি, এলরকাহল, লস্মাবকং, লিস 
ইত্যাবে) োয়ী থারক। সমকাবমত্া  সারথ বজরন  সম্পকব আরে োবি ক াটা ত্ত্টাই হাসযক  র্ত্টা হাসযক  অবত্ব ি মেপান, 
ধূমপান িা ড্রাি এবিকশ্রন  জনয বজন োয়ী োবি ক াটা। 
. 
আর া একবট ত্থয জাবনরয় ললখাটা লশ্ষ ক বে, গ্রামীণ পব রিরশ্ লিরড় উঠা একজন মানুরষ  সমকামী হওয়া  সম্ভািনা শ্হর  
লিরড় উঠা কার া লথরক নূযনত্ম ৪ গুন কম, র্া প্রমান কর  সমকাবমত্া একবট পবলবটকাল, লসাশ্যাল ও কালচা াল লিন্ড। 
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১৩৩ 
মানুষ বক জমিত্ভারি সমকাবম হয়?  

-আবনকা তু্িা 
 

এিা  ঈরে সমকাবমত্া বনরয় নাটক িানারনা হরয়রে। লিশ্ ক' িে  লথরক হঠাৎ কর ই আমারে  সমারজ সমকাবমত্া  মত্ 
একটা জঘনয অনযায়রক লজা  কর  লটরন আনা হরচ্ছ। িলা হরচ্ছ, সমকাবমত্া একটা নযাচা াল বিষয়, সমকামীরে রক সমথবন 
ক রত্ হরি। এক অমুসবলম সমকামী ললারক  ললখা পরড়বেলাম অরনক বেন আরি, লস সমকাবমত্া লথরক স্বাভাবিক জীিরন 
বের  আরস। ত্া  ললখাটাই অনুিাে কর  বেলাম। ত্া  সারথ আমারে  েৃবষ্টভবঙ্গ  পাথবকয থাকরত্ পার , ত্রি "রি" হওয়া লর্ 
লকারনা নযাচা াল বিষয় না, আ  লি লথরক স্বাভাবিক জীিরন বের  আসা র্ায়, লসটাই এই ললখা লথরক বশ্ো লনওয়া  বিষয়। 
--- 
"আমা  মরন হয়, আবম েুঘবটনািশ্ত্ "রিইট" হরয় লিবে। িযাপা টা িুবেরয় িবল। আবম লথ াবপ বনবচ্ছলাম। ত্রি লিইট হরত্ 
চাই এমন লকান পব কল্পনা লথরক লসটা লনওয়া হয়বন। আমা  মারে কবমটরমন্ট  াখা বনরয় বকেু সমসযা বেল, লসটা িেলািা  
আশ্ারত্ই লথ াবপ  শ্ ণাপন্ন হওয়া। লর্ৌনত্া পব িত্বরন  ইচ্ছা আমা  লকারনাকারলই হয়বন। অথচ লশ্ষ পর্বি লসটাই হরয়রে! 
আমা  সি বকেুই িেরল লিরে। 
. 
বিশ্বাসই হয় না, করয়কশ্' ও লিবশ্ সমকামী পাটবনার   সারথ থাকা  প  আবম বকনা বিরয় কর বে একজন না ীরক! এমনবক 
আমারে  একটা সিানও আরে। সবত্য িলরত্, আমা  জীিনটাই পুর াপুব  িেরল লিরে। আরি খুি লকালাহল-বপ্রয় বেলাম। 
লর্খারন লর্ত্াম, সিা  লচরয় িলা  স্ব  উাঁচু থাকত্ আমা । সিা  সারথ িলািাবজ আ  উদ্ধত্ আচ ণ ক ত্াম। বনরজ  
লভত্ কা  অবনিয়ত্া লুবকরয়  াখরত্ ত্টস্থ হরয় থাকত্াম, ত্াই হইচই কর  লিড়াত্াম, হট্টরিাল আ  লেমাক লেবখরয় আমা  
বন াপিাহীনত্া চাপা বেরত্ চাইত্াম। এখন আমা  স্বভাি-চব ত্র একেম িেরল লিরে। লত্জী, আশ্ািােী একজন মানুরষ পব ণত্ 
হরয়বে। রু্রদ্ধ  মুবভগুরলা লেখরত্ ভারলা লারি। ৪৬ িে  চলরে। এই ৪৬ িের   মরধয বনরজরক বনরয় এত্টা খুবশ্ আ  
কখরনাই হই বন। 
. 
আমা  কাবহনী  িভীর  র্াওয়া  আরি শুরুটা িবল। শুরুটা হরয়বেল এভারি -  
ত্খন আমা  িয়স েশ্ বক এিা । আমা  এক লেরল কাবজন একবেন আমারক িলল লস নাবক লি। আ  ত্খনই আমা  মরন 
হল, আমা  আকষবণও আসরল একই  কম। েশ্-এিার া িে  িয়স লথরক লেরল া লমরয়রে  িযাপার  লকৌতূ্হলী হরত্ থারক, 
বকন্তু আমা  আগ্রহ বেল লেরলরে  প্রবত্। 
. 
আমা  বটন-এইজ জীিনটা লর্ন এক  কম ন রক  মরধয কাটরত্ লািল। মারেমরধযই আত্মহত্যা  কথা ভািত্াম, কখনও 
কখনও বনরজ  শ্ ীর   বিবভন্ন েবত্ ক ত্াম। ওবেরক মে খাওয়া, পরনবাগ্রাবে  সমসযা িাড়রে লত্া িাড়রেই। সমকামীরে  নত্ব  
িারজ সি বভবিও-বক্লপ লেখত্াম। আমা  িয়স র্খন সরত্র া চলরে, একবেন লচারখ  পাবনরত্ লভরস িািা-মারয়  সামরন হাবজ  
হলাম। বকন্তু আমা  িািা-মা সবত্যই অসাধা ণ! ত্া া িলরলা, ত্া া আরি লথরকই আমা  লি হিা  িযাপা টা জানত্। ত্া া 
আমারক আশ্বি ক ল, আবম লি হরলও ত্া া আমারক বনঃস্বাথবভারিই ভারলািাসরি। আমা  সু্করল  িনু্ধিান্ধরি াও িলল, ত্া াও 
নাবক আমা  বিষয়টা লিশ্ বকেুবেন লথরকই লট  লপরয়রে। ত্া াও আমারক সমথবন ক ল। সি বমবলরয় আমা  "রি" বহরসরি 
আত্মপ্রকারশ্  সময়টা মা াত্মক ভয়ািহ িা র্যণাোয়ক বকেু বেল না। 
. 
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আঠার া িে  িয়রস, আবম নথব ইংলযান্ড লথরক লন্ডরন চরল আবস। ত্ত্বেরন আবম লি হওয়ারক বনরজ  পব চয় বহরসরি পুর াপুব  
গ্রহণ কর  বনরয়বে। আমা  ভাবসববটরত্ লর্ বিভারি আবম পড়ত্াম, লসখারন আবমই সিবপ্রথম লি বহরসরি জনসমু্মরখ বনরজ  এই 
পব চয় বেরয়বে। এমনবক ভাবসববটরত্ একটা গ্রুপও খুরল লেললাম। এলবজবিবট গ্রুপ। োত্রোত্রীরে রক লজার রসার  লিাোরত্ শুরু 
ক লাম - র্া া িরল লি হওয়াটা মানুরষ  ইচ্ছাধীন বকংিা লি হওয়া ভুল, ত্া া এরকিার ই সবঠক না। 
. 
র্া িলবেলাম, আমা  কখরনাই িেলািা  ে কা  হয়বন। আবম জরমবে লি হরয়, এটাই সিসময় লজরন এরসবে। িযাস খত্ম। 
আবম িরড়া হরয়বে বিবিয়ান বহরসরি, লন্ডরন  সমকামী বিবিয়ানরে  আরন্দালরন বনয়বমত্ লর্াি বেত্াম, বকন্তু লখয়াল ক লাম 
আবম আসল মজা পাই শ্হর   সমকামীরে  ক্লািগুরলায় র্খন নাচ-িান-পাবটব আ  লনশ্া কব , ত্খন। অবত্ব ি কামুক আ  
বিশৃ্ঙ্খলভারি জীিনর্াপন ক রত্ শুরু ক লাম। আমা  ধা ণা, লস সময় আমা  পাটবনার   সংখযা ২০০ োবড়রয় লিরে। 
. 
লশ্ষরমশ্ আবম িহুবেরন  পুর ারনা এক িয়রেরন্ড  সারথ লসটল ক লাম। লস একজন এে-বসবনক, েকলযান্ড েীরপ  
পশুবচবকৎসক। আম া ভািবেলাম, লেরশ্  িাইর  লকাথাও বিরয় বিরয় ক রিা - অিত্পরে সামাবজকভারি স্বীকৃত্ একটা সম্পকব 
শুরু ক ি। বকন্তু বঠক লস সমরয়ই আবম অনয আর কজরন  সারথ সম্পরকব জবড়রয় পড়লাম। ত্া  নাম িাইস্ট্। এই সম্পকবটাই 
আমারক আমা  জীিনটা িভী ভারি র্াচাই ক া  সুরর্াি লেয়। 
. 
আবম িুেরত্ পা লাম, আমা  বকেু সমসযা আরে। কবমটরমন্ট বনরয় সমসযা। আবম কার া সারথই অঙ্গীকা িদ্ধ হরত্ পাব না। 
আ ও আবিষ্কা  ক লাম, আবম কার া লথরক "না" শুনরত্ পাব না। আমা  মরধয প্রত্যাবখযত্ হওয়া বনরয় অসম্ভি একটা ভয় কাজ 
কর । লোরটারিলা লথরকই আবম সি সময় িাড়ািাবড়  করম  বিচবলত্ থাকত্াম। আমা  আরশ্পারশ্  মানুষরে  িযিহা  
ক ত্াম। আমা  লভত্  জমিত্ভারি পুরুষরে  প্রবত্ একটা ভয় বেল -- ত্া া সমকাবমত্ারক ঘৃণা কর  লসটারক আবম ভয় 
লপত্াম না; ি ং ভয়টা বেল অনয জায়িায়। আমা  ভয় হরত্া পুরুষরে  লেরখ। আমা  আ  একজন সাধা ণ "heterosexual" 
পুরুরষ  মারে লর্ বিি  ো াক, লসটাই বেল আমা  ভরয়  মূল কা ণ। 
. 
আবম সিবকেু নতু্ন কর  শুরু ক া  লচষ্টা ক লাম। িহুবেরন  পুর ারনা পাটবনার   সারথ সম্পরকব  ইবত্ টানলাম। এক িনু্ধ  
প ামরশ্ব লথ াবপ বনরত্ শুরু ক লাম র্ারত্ আমা  কবমটরমন্ট  াখা  বিষয়টা সাব রয় লত্ালা র্ায়। লথ াবপরত্ বিরয় লর্সি 
সাহার্য-সহরর্াবিত্া লপরয়বে, ত্া  লকানটাই পাশ্বিক, বনমবম, িা বিধ্বি হিা  মরত্া বকেু বেল না। বকেু বকেু "রি লথরক লিইরট 
রূপাি " িকুরমন্টাব রত্ লর্সি ভয়ঙ্ক  কাবহবন লশ্ানা র্ায়, ত্া  লকানটাই আমা  লেরত্র প্ররর্াজয নয়। আমা  লথ াবপটা বেল 
মূলত্ করয়কটা বচিািত্ ও আচ ণিত্ লথ াবপ  সমিয়। আমারক আমা  মিািত্ বিশ্বাসগুরলা বনরয় প্রশ্ন ক া হল, আমা  
বচিা-রচত্না, ধযান-ধা ণা বনরয় প্রশ্ন লোাঁড়া হত্। আমা  একরপরশ্ ভািনাগুরলারক লর্ন উপরড় লেলা র্ায়, আমা  িহু িের   
িে অভযাস, আমা  সমসযাপূণব আচা -আচ ণগুরলারক লর্ন িেলারনা র্ায়, লসটাই বেল এ লথ াবপ  উরেশ্য। 
. 
আবম লকন খাবল পুরুষরে  প্রবত্ আকবষবত্ হই, ত্া বনরয় আমা  িা আমা  লথ াবপস্ট্ কার া ই লত্মন মাথািযথা বেল না। ত্রি 
সঙ্গত্ কা রণই আমা  লি হওয়া বনরয় কথা িলাটা আরলাচনা  একটা অংশ্ বেল, কা ণ ত্া নাহরল আমা  জীিরন  একটা িড় 
অংশ্রক িাে বেরয় লেওয়া হরি। পুর া সময়টায় একটা মূল কাজ বেল- েমা কর  লেওয়া। র্ারে রক মাে কর  লেওয়া 
প্ররয়াজন, ত্ারে রক মাে কর  লেওয়া। আ  আর কটা িযাপা , আবম আমা  খুি কারে  বকেু মানুরষ  সারথ লর্ লেয়াল নত্ব  
কর বেলাম, বিরশ্ষ কর  আমা  িািা-মা ও ভাইরিারন  সারথ, লসটা লিাো। 
. 
ধীর  ধীর  আমা  কারে পুর া বিষয়টা পব ষ্কা  হরত্ লািল। আবম িুেরত্ পা লাম, আসরল িালক অিস্থায় আবম অনযানয 
পুরুষরে  সারথ ভারলাভারি বমশ্রত্ পা ত্াম না। লোরটারিলা লথরকই ভািত্াম লর্ আবম অনয পুরুষরে  লথরক প্রত্যাবখযত্ হবচ্ছ। 
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আ  ত্াই বনরজ  অজারিই বনরজ  লভত্  একটা প্রবত্জ্ঞা কর  বনরয়বেলাম লর্ কখনও লেরলরে রক পুর াপুব  িা িভী ভারি 
বিশ্বাস ক ি না। লকউ র্খন আমা  কারে আসত্, আবম ত্ারক তু্চ্ছ-ত্াবচ্ছলয ক ত্াম আ  বনরজরক িড় ভািত্াম। আমা  িািা 
আ  িড় েুই ভাইরয়  সারথও আবম এমন আচ ণই কর বে। ত্ারে রক েূর  সব রয় বেরয়বে। কারজই "পুরুষ" িযাপা টা আমা  
জনয  হসযময় হরয় োাঁড়ারি, লসটাই স্বাভাবিক। আ  বটন-এইরজ লসই  হসযময়ত্া লনশ্ায় রূপ বনল, আবম পুরুষ ললারক  প্রবত্ 
নেবহকভারি আকবষবত্ হরত্ শুরু ক লাম। লসই সারথ পরনব  মাধযরম বনরজ  এই সমসযাটা বেনরক বেন আর া উসরক বেরত্ 
লািলাম। 
. 
আবম িুেরত্ পা লাম আবম বনরজরক বনঃসরঙ্কারচ না ীরে  জিরত্ লঠরল বেরয়বেলাম। আমা  লপৌরুষত্ব এই বসদ্ধারি  বিপ ীরত্ 
লকারনা প্রভাি খাটারত্ পার বন। অথচ আবম না ীরে ও ঘৃণা ক ত্াম! ত্া া এত্ সহরজ সাধা ণ (রিইট) লেরলরে  মন ভুলারত্ 
পা ত্ লর্ আমা  অসহয লািত্। লকননা আবম লি হরয় এই কাজটা কখরনাই ক রত্ পা ত্াম না। আবম আবিষ্কা  ক লাম লর্ 
আমা  স্থান স্বাভাবিক ভারিই না ীরে  মরধয নয়। আিা  বনরজরক আবম পুরুষরে  মধয লথরকও লি  কর  এরনবে। 
. 
আমা  অবিরত্ব  একেম লকন্দ্রীয় অরনক িযাপা রক চযারলি ক া হল - আমা  লচহা া, আমা  লেহ, আমা  হাাঁটা  ভবঙ্গমা -- 
আমা  লথ াবপস্ট্ আমারক একটা চযারলি বেরয়বেরলন: লকান লকান িযাপার  আবম িাবক সি পুরুরষ  মরত্া বেলাম, আ  লকান 
লকান িযাপার  বেলাম না। বত্বন আমা  িলা  স্ব , চালচলন বনরয়ও কাজ ক বেরলন। সবত্য িলরত্, আমারক বভন্ন ভারি বচিা 
ক া  আ  বভন্ন ভারি আচ ণ ক া  একটা সুরর্াি বেবচ্ছরলন। 
. 
আমা  ভয়, উরেি আরি আরি করম আসরত্ লািল। একটা সময় এমন হল র্খন না ী-পুরুষ সিা  কারেই বনরজরক অরনক 
লিবশ্ গ্রহণরর্ািয মরন হরত্ লািল। আমা  পুরুষ পব চয়রক এত্বেন পুর াপুব  অস্বীকা  কর  এরসবে, লসটাই এখন পুর াপুব  
গ্রহণ কর  বনলাম। আমা  োাঁড়ারনা  ভবঙ্গ িেরল লিল, লসাজা হরয় োাঁড়াত্াম। আরি  মরত্া লমরয়বল ভারি আ  হাাঁটত্াম না, িড় 
িড় পা লেরল একজন পুরুরষ  মরত্া হাাঁটরত্ শুরু ক লাম। এমনবক আমা  িলা  স্ব ও পারট ভাব  হরয় লিল। এরত্া সুন্দ  
ভ াট স্ব  লর্ সিাই বনয়বমত্ই আমারক আমা  িলা  স্ব  বনরয় বকেু একটা মিিয বেরত্ লািল। 
. 
আমা  মরন হল, হয়ত্ িা, হয়ত্ িা আবম কখরনাই সবত্যকা  অরথব লি বেলাম না। হয়ত্ আমা  মারে সিসময়ই এমন একজন 
পুরুষ বেল, লর্ সবত্যকার   পুরুষ, লর্ এমন একজন উন্নত্ পুরুষ -- লর্মন পুরুষরে রক আবম ি াি  শ্রদ্ধা  লচারখ লেরখবে। 
হয়ত্ আমা  লভত্র   এই পুরুষবট সিসময় মুি স্বাধীন হওয়া  অরপোয় বেল। 
না ীরে  সারথ নেবহক লমলারমশ্া অরনক লিবশ্ আনন্দায়ক লািরত্ লািল, এমনবক একজন না ী  চুরল হাত্ িুবলরয় লেওয়া  
মারেই লর্ কত্ আনন্দ আরে লসটা িুেরত্ পা লাম। একজন পুরুষ হিা  আনন্দ উপরভাি ক রত্ লািলাম। না ীরে  সঙ্গ লিবশ্ 
বপ্রয় হরয় লিল। এ  মারন এই না লর্, আবম র্ত্ না ীরক লেরখবে সিা  প্রবত্ আকষবণ লিাধ কর বে! আবম উিপ্ত ত্রুণ বেলাম 
না। ি ং এটা বেল একটা ধা ািাবহক প্রবিয়া, র্া  েলস্বরূপ লপ্রম এিং সম্পকব শুরু হরয়রে। 
. 
আজ আবম একজন না ী  স্বামী। আট িে  র্ািৎ আম া বিিাবহত্ আবে। আ  আমারে  একটা পাাঁচ-িে  িয়সী লমরয়ও আরে। 
আটব আ  বথরয়টা  ভারলািাবস। ত্রি বটম লস্পাটবসগুরলা প্রচণ্ড টারন। আমা  খুি বপ্রয় একটা মুবভ হরলা - লসবভং প্রাইরভট 
 ায়ান, এই মুবভরত্ ভ্রাতৃ্ত্বরিাধ আ  পুরুষরে  অিিবত্বী িনু্ধত্বরক লেখারনা হরয়রে -- লর্ই অসাধা ণ বজবনসটা আবম আরি 
কখরনাই উপরভাি কব বন। 
অরনরক বজরজ্ঞস কর , আবম বক এখন পুর াপুব  একজন heterosexual? হযাাঁ, প্রায় পুর াটা সমরয়  জনয এটাই সবত্য। বকন্তু 
লিবশ্ ভাি মানুরষ  জীিরনই এমন বকেু সময় আরস র্খন লর্ৌনত্া লিশ্ িায়িীয় পর্বারয় থারক। হঠাৎ হঠাৎ আমা  লেরত্রও 
লসটা সবত্য। ত্রি আবম আমা  লেরল আসা লি লাইেস্ট্াইল লমারটও বমস কব  না। আমা  লথ াবপ ও প্রায় পাাঁচ িে  পর , 
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পুর ারনা িয়রেরন্ড  সারথ লেখা কর বেলাম। লি জীিনর্াপরন  েবত্ক  বেকগুরলা ত্খন খুি ভারলাভারিই আমা  কারে স্পষ্ট 
হরয় লিরে। আমা  এে-িয়রেরন্ড  িলা  স্ব  লেখলাম এরকিার  লমরয়বল আ  লকমন েুিবল হরয় পরড়রে, শুধু ত্াই নয়, লস 
ত্ত্বেরন এইচআইবভ-ও িাবধরয় লেরলরে। 
লসই মুহূরত্ব একটা িযাপা  খুি ভারলাভারি িুেরত্ পা লাম - আমা  লথ াবপ লনওয়া  বসদ্ধাি এিং বিকৃত্ভারি িরড় ওঠা লর্ৌন-
আকষবণরক সাব রয় লত্ালা  জনয প িত্বীরত্ লনওয়া আর কবট লথ াবপ লশ্ষপর্বি আমারক  ো কর রে!  
. 
ত্রি আমা  জীিরন  পব িত্বনগুরলা  কা রণ আবম কাউরক লজা  কর  িেরল লর্রত্ িা "ধমবপব িত্বন" কর  লি লথরক লিইরট 
পব ণত্ হরত্ িলি না। কার া বনরজরক "কনভাটব" হিা  জনয িাধয মরন ক া  ে কা  লনই। 
. 
ত্রি একবট কথা িলি, আবম বিশ্বাস কব , মানুষ জমিত্ ভারি লি হয় না। এিং লর্ লকউ-ই চাইরল বনরজ  লভত্  িাস ক া 
লুরকারনা সিাবট লি  কর  আনরত্ পার । লসই সিা লর্খারন আবম আমা  লপৌরুষত্বরক খুাঁরজ লপরয়বে।" 
 

 
 
লজমস পাকবা । 
***অনূবেত্ 
মূল ললখক লজমস পাকবা  একবট প্রবশ্েণ লপ্রাগ্রারম কাজ কর ন, র্া  নাম: জাবনব টু মযানহুি। লপ্রাগ্রামবট "বপপল কযান লচইি" নারম  
একবট বশ্ো ও সহরর্াবিত্ামূলক সংস্থা ো া পব চাবলত্। 
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১৩৪ 

না ী-পুরুরষ  অিাধ লমলারমশ্া অপবিত্রত্া  উৎস  
-আহরমে আবল 
 

[এই ধ রণ  ললখা  জনয আবম প্রথরমই সকরল  কারে েমা লচরয় বনবচ্ছ। ললখাটা পড়া  মারে উরিজনা জাগ্রত্ হরত্ পার । বকন্তু ইসলাম 
বিরেষী া লর্ভারি ইসলামরক কটাে ক রে, ত্া  পব রপ্রবেরত্ লকারনা পব পূণব জিাি লেওয়া প্ররয়াজন, আ  লস কা রণই আমা  এই েুদ্র 
প্ররচষ্টা। আল্লাহ আমারে  সকলরক সবঠক পরথ পব চাবলত্ করুন। আবমন। 
---আহরমে আবল (ভা ত্)] 
. 

(To read the Original English Article, 
visit: https://m.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.1715432292072902.1073741828.1711338255815639/1
913416228941173/?type=3&_ft_=top_level_post_id.1913416228941173%3Atl_objid.1913416228941173%3Ap
age_id.1711338255815639%3Athid.1711338255815639%3A306061129499414%3A69%3A0%3A1498892399%3A
4995384406927234260&__tn__=E) 
. 
আম া র্বে িবল, প স্প  অবিিাবহত্ না ী-পুরুরষ  অিাধ লমলারমশ্া ভারলা নয়, ত্রি অরনরকই আমারে  সারথ বেমত্ লপাষণ 
ক রি। 
. 
আম া জাবন লর্, ত্ারে  অি াত্মা ত্ারে  এই অপবিত্র অিাধ লমলারমশ্ারত্ িাধা লেয়, বকন্তু ত্িুও প্রিৃবি  অনুস ণ ত্ারে  
প্রর াচনা বেরয় চরলরে এরূপ অপবিত্র বিষয়রক সমথবন ক রত্। 
. 
ত্াই না ী-পুরুরষ  অিাধ লমলারমশ্া লর্ অনুবচত্, এটা প্রমাণ ক রত্ আম া প্রথরমই বকেু ত্থযসূত্র এখারন উপস্থাপন ক ি। 
র্বে লকউ মরন কর ন লর্, আম া সবঠক নই, ত্াহরল আমারে  রু্বি খণ্ডরন  জনয বত্বন সাের  আমবযত্। 
. 
=> প্রথম ত্থযসূত্র 
. 
**ভা ত্ীয় েশ্বন হরত্ ত্থযসূত্র: 
. 
ভা ত্ীয় েশ্বন বিরশ্ব  ে িার  লর্ৌনত্া বিষয়ক ত্ারে  নানাবিধ বিরেষণ তু্রল ধর রে। 
. 
এই বিষয়ক এমন একবট গ্রন্থ হল *কামসূত্র* লর্বট সা া বিরশ্ব খুিই প্রবসদ্ধ। 
. 
কামসূরত্র উরল্লখ ক া হরয়রে, 
. 
"বমলরন  প্রথম বেরক **পুরুরষ  লর্ৌন কামনা থারক প্রিল এিং ত্া  বমলন কাল হয় সংবেপ্ত,** 
বকন্তু ঐ একই বেরন প িত্বী বমলরন  লেরত্র এই ঘটনা  বিপ ীত্ প্রবিয়া পব লবেত্ হয়। 

https://www.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.1715432292072902.1073741828.1711338255815639/1913416228941173/?type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.1715432292072902.1073741828.1711338255815639/1913416228941173/?type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.1715432292072902.1073741828.1711338255815639/1913416228941173/?type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.1715432292072902.1073741828.1711338255815639/1913416228941173/?type=3&fref=mentions


 

506 

. 
অথচ *না ী  লেরত্র* এই বিষয়বট এরকিার ই বিপ ীত্ কা ণ **ত্া (না ী ) লেরত্র বমলরন  প্রথম বেরক লর্ৌন কামনা থারক 
েুিবল(অল্প) এিং বমলন কাল হয় েীঘবস্থায়ী।** 
বকন্তু ঐ একই বেরন  অনয সমরয় ত্া  কামনা থারক ত্ীব্র বকন্তু বমলন কাল হয় সংবেপ্ত, র্ত্েণ না ত্া  কামনা পব তৃ্বপ্ত লাভ 
কর ।" 
. 
("At the first time of sexual union **the passion of the *male* is intense, and his time is short,**  
but in subsequent unions on the same day the reverse of this is the case. 
. 
With the *female,* however, it is the contrary, **for at the first time her passion is weak, and then 
her time long**,  
but on subsequent occasions on the same day, her passion is intense and her time short, until her 
passion is satisfied.")[1] 
. 
***ত্াই এই জায়িা লথরক আম া িলরত্ পাব , পুরুরষ  কামনা খুি শ্ীঘ্র আরস, আিা  খুি শ্ীঘ্রই র্ায়; লর্খারন না ী  কামনা 
ধীর  ধীর  আরস এিং ধীর  ধীর  র্ায়।*** 
. 
একা রণ লকারনা পুরুষ ও না ী(বিরশ্ষত্ র্া া  রি  সম্পরকব  িাইর ) এরক অপর   বনকটিত্বী হরল পুরুষবট ঐ না ী  প্রবত্ 
খুিই অল্প সমরয়  মরধয আকৃষ্ট হরয় পরড়(হ রমারন  দ্রুত্ প্রবত্বিয়া  কা রণ), লর্খারন না ী *হয়ত্* ঐ পুরুষবট  প্রবত্ অত্টা 
ত্ীব্রভারি আকৃষ্ট হয় না(পুরুরষ  তু্লনায় হ রমারন  তু্লনামূলক কম দ্রুত্ িা ধী  িবত্  প্রবত্বিয়া  কা রণ)। 
. 
র্খন ঐ না ী, ঐ পুরুরষ  লথরক েূর  চরল র্ায়, ত্খন ঐ পুরুরষ  কামনা ও আকষবণ পূরিব  তু্লনায় করম র্ায়। 
. 
উোহ ণস্বরূপ, র্খন লকারনা লপ্রবমক ত্া  লপ্রবমকারক বনরয় এখারন লসখারন ঘুর  লিড়ায়, ত্খন লপ্রবমক বকেুেরণ  মরধযই ত্া  
লপ্রবমকা  প্রবত্ প্রিল ভারি আকৃষ্ট হরয় পরড়, বকন্তু না ী  কামনা ধীর  ধীর  জাগ্রত্ হওয়ায়, লপ্রবমকা ত্া  লপ্রবমরক  লসই 
কামনা উপলবি ক রত্ পার  না। 
. 
এই একই প্রবিয়া কাজ কর  লর্ৌন বমলরন  সময়ও। কামসূরত্র আ ও উরল্লখ ক া হরয়রে, 
. 
"*** বত্বিয়া  প্রা বম্ভক কারল না ী  লর্ৌন কামনা থারক মৃেুত্ *** এিং ***রস ত্া  লপ্রবমরক  সবিয়  মণবিয়া গ্রহণ 
ক রত্ পার  না***, বকন্তু িমািত্ ত্া (না ী ) কামনা জাগ্রত্ হয়, র্ত্েণ না লস(না ী) ত্া  লেহ সম্পরকব বচিা ক া হরত্ 
বি ত্ হয় এিং অিরশ্রষ পুন ায় বমলরন  ইচ্ছা ত্যাি কর ।" 
. 
("***In the beginning of coition the passion of the woman is middling***, and **she cannot bear the 
vigorous thrusts of her lover**, but by degrees her passion increases until she ceases to think about 
her body, and then finally she wishes to stop from further coition.")[2] 
. 
ত্াই এই জায়িা লথরক আম া িলরত্ পাব , বিপ ীত্ বলরঙ্গ  িযবিরে  অিাধ লমলারমশ্া, পুরুরষ  মরন (অবধকাংশ্ লেরত্রই) 
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না ী  প্রবত্ ত্ীব্র আকষবণ সৃবষ্ট কর । 
. 
=> বেত্ীয় ও তৃ্ত্ীয় ত্থযসূত্র 
. 
**"Norwegian University of Science and Technology" এ  িরিষণা হরত্ ত্থযসূত্র: 
. 
এই িরিষণা একবট গুরুত্বপূণব বিষয়রক তু্রল ধর  র্া বনম্নরূপ- 
. 
"...journal Evolutionary Psychology এ  একবট নতু্ন িরিষণা বকেু অপ্রবত্েন্দ্বী ত্থয প্রকাশ্ কর রে। ন ওরয়রত্ 
অনুবষ্ঠত্ এই িরিষণা হরত্ পাওয়া র্ায় লর্, পুরুষ ও না ী লমৌবলক বেক বেরয় এরক অপ রক সবঠকভারি িুেরত্ পার  না: 
. 
***না ী, পুরুরষ  লর্ৌন-আকাঙ্ক্ষা  সংরকত্রক িনু্ধত্বসুলভ আচ ণ িরল মরন কর ।*** 
. 
***পুরুষ, না ী  িনু্ধরত্ব  সংরকত্রক লর্ৌন-আকাঙ্ক্ষা িরল মরন কর ***...." 
. 
("...a new study in the journal Evolutionary Psychology has some compelling findings. The research, 
conducted in Norway, found that men and women fundamentally misunderstand each other:  
. 
***She interprets his signals of sexual interest as friendliness***. 
. 
***He reads her signals of friendliness as sexual interest***...")[3] 
. 
ত্াই সহজ ভাষায়, র্খন লপ্রবমক, লপ্রবমকা  সারথ অিস্থান কর , ত্খন লপ্রবমক চায় ত্া  লপ্রবমকারক সন্তুষ্ট ক রত্, লর্খারন 
লপ্রবমকা চায় ত্া  লপ্রবমরক  সঙ্গ উপরভাি ক রত্। 
. 
বকন্তু র্খন লপ্রবমকা ত্া  লপ্রবমরক  সারথ অিারধ বমশ্রে, ত্খন লপ্রবমক ভািরে লর্, ত্া  লপ্রবমকা হয়ত্ ত্া  প্রবত্ লর্ৌনসুলভ 
আকষবণ লাভ ক রে, লর্খারন লপ্রবমকা এটা ভািরত্ই পেন্দ ক রে লর্, ত্া  লেরল িনু্ধবট লকিল ত্া  সারথ িনু্ধসুলভ আচ ণ 
কর  চরলরে। 
. 
এখারন উপর   িযাখযায় আম া কামসূত্র হরত্ লপরয়বেলাম লর্, পুরুষ অবত্ শ্ীঘ্রই না ী  প্রবত্ (শ্া ীব ক বেক বেরয়) আকৃষ্ট হরয় 
পরড়, বকন্তু না ী এরূপ হঠাৎ আকষবণ লাভ কর  না। 
. 
এখন এই বেত্ীয় ত্থযসূরত্র আম া এ  প্রবত্বিয়াবট লেখরত্ পাবচ্ছ; লসটা হল পুরুষ(ত্া  ত্ৎেণাৎ শ্া ীব ক কামনা  জনয) 
না ীরক আকৃষ্ট ক রত্ চায় এিং না ী র্বে ত্া  পুরুষ িনু্ধবট  সারথ সঙ্গ লেয়, ত্রি পুরুষ িনু্ধবট মরন ক রত্ চায় লর্, ত্া  
লমরয় িনু্ধবট ত্া  প্রবত্ আকৃষ্ট হরয়রে। 
. 
অথচ লসই লমরয় িনু্ধবট(ত্া  ধী  িবত্রত্ জাগ্রত্ হওয়া শ্া ীব ক কামনা  জনয) এটা ভািরত্ চায় লর্, ত্া  পুরুষ িনু্ধ ত্া  সারথ 
িনু্ধত্বসুলভ হরত্ চাইরে। 
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. 
***বকন্তু অনয একবট িরিষণা এই সি লমরয়রে  অির   কু-িাসনা(র্া িাইর  লথরক সাধা ণত্ লিাো র্ায় না) প্রকাশ্ কর  
বেরচ্ছ র্া া িরল থারক - "আম া লত্া শুধুই িনু্ধ, আমারে  মরধয অনয বকেুই লনই; লত্ামা  মরন এত্ িারজ বচিা লকন"!! 
. 
***র্বেও লকারনা লমরয় ত্া  পুরুষ সঙ্গীরক লকিল িনু্ধ বহরসরিই গ্রহণ ক রত্ পেন্দ কর , ত্িুও লসই লমরয়  মরন একবট সুপ্ত 
কামনা কাজ কর  লর্টা লস সহরজ স্বীকা  কর  না।*** 
. 
***University of Chicago (Institute for Mind and Biology) এ  িরিষণা িলরে, 
. 
"এই পা স্পব ক সম্পকবগুরলা আচ ণিত্ বিষয় হরত্ বনধবাব ত্ পব মারপ  সবঠকত্ারক সমথবন কর  এই বিষয়বটরক স্পষ্ট ক া  
মাধযরম লর্, 
**িরিষণায় অংশ্গ্রহণকা ী লমরয় া ত্ারে  প্রবত্ িরিষণায় অংশ্গ্রহণকা ী পুরুষরে  ল ামাবন্টক আকষবণরক র্থার্থভারিই 
শ্নাি ক রত্ সেম হয়।**" 
. 
("These correlations support the validity of the behavioral rating scales by demonstrating that  
**the female confederates were able to accurately detect those behaviors that were associated 
with participants’(male participants') romantic interest in them.**")[4] 
. 
ত্াই আম া লেখরত্ই পাবচ্ছ লর্, এই িরিষণায় অংশ্ লনওয়া লমরয় া র্থার্থ ভারিই ত্ারে  িরিষণায় অংশ্গ্রহণকা ী পুরুষরে  
ল ামাবন্টক আচ ণরক শ্নাি ক রত্ লপর রে(রর্ সি পুরুষ সেসযরে  সারথ এই লমরয় া িরিষণা  স্বারথব একবট মুি 
করথাপকথন সম্পন্ন কর রে)। 
. 
[এই িরিষণা সম্পরকব বিিাব ত্ জানরত্ বনরচ  ত্থযসূরত্র লেওয়া ৪ নম্ব  ত্থযসূত্র(Reference no 4) এ  বলঙ্কবট র্াচাই কর  
লেখুন] 
. 
এই িরিষণা লথরক আম া সহরজই এ বসদ্ধারি উপনীত্ হরত্ পাব  লর্,  
***লপ্রবমক িা পুরুষ সঙ্গী  সারথ অিারধ লমশ্া  সময়, লমরয় সঙ্গীবট ত্ারক(ঐ লমরয়বটরক) আকৃষ্ট ক া  জনয ত্া  পুরুষ সঙ্গী  
প্ররচষ্টারক শ্নাি ক রত্ পার  এিং লমরয়বট ত্া (পুরুষ সঙ্গী ) সঙ্গ উপরভাি কর  এই অজুহাত্ বেরয় লর্, ত্া া শুধুই িনু্ধ, এ  
লিবশ্ বকেু না!! *** 
. 
আবম অিাক হরয় র্াই, কীভারি ত্া া এই বিষয়বটরক *পবিত্র* িলা  সাহস পারচ্ছ !!!  
. 
শুধু ত্াই-ই নয়! এখনও বকেু িাবক আরে। 
. 
এই িরিষণা আ ও তু্রল ধ রে লর্, না ী  বনকটিত্বী হওয়া  েরুণ পুরুরষ  লর্ৌন হ রমান এ  প্রবত্বিয়া ত্ীব্রত্  হরয় ওরঠ। 
. 
িরিষণাপরত্র বিষয়বটরক এভারি উরল্লখ ক া হরয়রে: 
. 
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"এই িরিষণা সিবপ্রথম না ী  সারথ পুরুরষ  সংবেপ্ত বমথবিয়া  েরল হ রমান সংিাি এিং আচ ণিত্ প্রবত্বিয়া  
পব মাপরক তু্রল ধ া  লচষ্টা কর রে। িরিষণা  েলােল পুরুরষ  প্রজনন সংিাি প্রবত্বিয়া  সম্ভািনা  সারথ সঙ্গবত্পূণব। 
. 
***পুরুষ, 'বেরমল কবন্ডশ্রন'(না ী  সারথ পুরুরষ  করথাপকথরন) baseline level এ  ওপ  লটরস্ট্ারস্ট্ ন(পুরুরষ  লর্ৌন 
হ রমান) এ  ত্াৎপর্বপূণব িৃবদ্ধ প্রেশ্বন কর *** এিং এ  েরল প্রেবশ্বত্ ত্া  অবধক বিনম্র আগ্রহরক পব মাপ ক া হয় এিং ত্া 
আচ রণ  মাধযরম েুরট ওরঠ, লর্টা 'লমল কবন্ডশ্রন'(পুরুরষ  সারথ পুরুরষ  করথাপকথরন) ত্ত্টা পব লবেত্ হয় না। 
. 
এোড়াও করথাপকথরন অংশ্গ্রহণকা ী না ীরে  প্রবত্ লর্সি পুরুষ া **অবধক 'পূিব াি'(বিিাহ িবহভূবত্ লপ্রম) ঘবটত্ আচ ণ** 
ো া পব চাবলত্ বহরসরি পব িবণত্ হরয়রে, ত্া া(ঐ সকল পুরুষ া) "T level(Salivary testosterone level)"[লর্ৌন 
হ রমারন  এক ধ রণ  মাত্রা বনরেবশ্ক level] এ  অবধক ধনযাত্মক পব িত্বন প্রেশ্বন কর  এিং ত্া া(ঐ সকল পুরুষ া) 
করথাপকথরন অংশ্গ্রহণকা ী না ী সেসযরে রক **অবধক আকষবণীয় ল ামাবন্টক সঙ্গী বহরসরি বচবহ্নত্ কর ।** লমল 
কবন্ডশ্রন(পুরুরষ  সারথ পুরুরষ  করথাপকথরন) এরূপ লকারনা ত্াৎপর্বপূণব সম্পকব পব লবেত্ হয় না।" 
. 
("This study represents one of the first attempts to assess hormonal and behavioral reactions of men 
to brief interactions with women. Results were generally consistent with the possibility of a mating 
response in human males.  
. 
***Men in the female condition showed a significant increase in testosterone*** over baseline levels 
and were rated as having expressed more polite interest and display behaviors than were men in the 
male condition.  
. 
In addition, those men who were rated as having directed **more courtship-like behaviors** toward 
their female conversation partners also showed more positive changes in T levels and rated the 
female confederates as **more attractive romantic partners**. No such relationships were significant 
in the male condition.")[5] 
. 
এমনবক আ ও মজা  িযাপা  হল এই লর্, বব্রবটশ্ সংিােপত্র "রিইবল লমইল" এই িরিষণা  ওপ  প্ররলাভনমূলক মিিয 
কর রে র্া বনম্নরূপ: 
. 
***সুন্দ ী মবহলা া পুরুরষ  মুরখ লর্ন লালা এরন লেয়*** 
. 
এটা িলা হরয় থারক লর্, সুন্দ ী লমরয় া পুরুরষ  মুরখ লর্ন লালা এরন লেয় এিং এখন নিজ্ঞাবনক িরিষণা িলরে, এটা সত্য। 
. 
একবট িরিষণারত্ প্রকাশ্ লপরয়রে লর্, কম িয়রস  আকষবণীয় লমরয়রে  সারথ অল্প বকেুেরণ  করথাপকথরনই পুরুরষ  মুরখ  
লালা নাটকীয়ভারি পব িবত্বত্ হয়। 
. 
এই িরিষণা িলরে লর্, বিপ ীত্ বলরঙ্গ  সেসযরে  সারথ অবত্ সংবেপ্ত সমরয়  লপ্রমসুলভ আচ রণই ত্ারে  মুরখ প্রায় লালা 
ে রত্ শুরু কর । আ  র্ত্ ত্া া ঐ লমরয়রে  আকৃষ্ট ক া  লচষ্টা কর , ত্ত্ ত্ারে  মুরখ লালা বনিবত্ হয়..." 
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. 
("***Pretty women make a man's mouth water*** 
. 
They say the prettiest girls make men's mouths water - and now scientific research suggests that it 
is true. 
. 
A study has revealed that male saliva undergoes dramatic changes during small talk with attractive 
young women. 
. 
It suggests they almost start drooling during the briefest of flirtations with members of the opposite 
sex. And the more they try to impress, the more their saliva gives them away....")[6] 
. 
এখন এটা একেমই পব ষ্কা  লর্ কী ধ রণ  লখাাঁড়া অজুহাত্ এই সকল লপ্রবমক-রপ্রবমকা  েল বেরয়ই চরলরে ত্ারে  অপবিত্র 
কীবত্বরক ঢাকা  জনয। 
. 
=> লকন আম া বিিাহ িবহভূবত্ লর্ৌনসম্পকবরক অপবিত্র িলবে??? 
. 
এখন র্খন আম া প্রমাণ কর বে লর্, বিপ ীত্ বলরঙ্গ  অিাধ লমলারমশ্া অপবিত্রত্া  উৎস, ত্খন বকেু বনলবি ললাক প্রশ্ন কর  
িসরত্ পার , 
. 
***"র্বে লেরল আ  লমরয় েুই জনই  াবজ থারক, ত্াহরল বিরয়  িাইর  লর্ৌনসম্পকব ক রল কী সমসযা?"*** 
. 
ত্ারে  জনযও আমারে  উি  আরে। 
. 
ত্রি রু্বি লেওয়া  পূরিব একটা বিষয় স্পষ্ট কর  লনওয়া র্াক। 
. 
র্খন আপনা া িরলন লর্ বিিাহ িবহভূবত্ লর্ৌনবমলন পবিত্র, ত্খন আপনা া লিাোরত্ চান লর্ এটারত্ লকারনা সমসযাই লনই। 
. 
একইভারি র্খন আম া িবল, বিিাহ িবহভূবত্ লর্ৌন আকাঙ্ক্ষা অপবিত্র, ত্খন আম া এই বিষয়বটরক বনরেবশ্ ক া  লচষ্টা কব  লর্, 
িযবভচা , সমকাবমত্া এিং এ কম সম্পকবগুবল  অনুমবত্ প্রোরন অিশ্যই িযাপক আকার  সমসযা  সৃবষ্ট হরি। 
. 
. 
বকন্তু িত্বমারন  আধুবনক সমারজ বিিাহ িবহভূবত্ শ্া ীব ক সম্পকব একবট সাধা ণ বিষরয় পব ণত্ হরয়রে। 
. 
ত্াই এটারক ভারলা িা মন্দ বহরসরি বিচা  ক রত্ প্রথরম আসুন আম া সকল ধমবীয় এিং  ািীয় আইন উরপো কব । 
. 
i. এখন র্বে িযবভচা , সমকাবমত্া সবঠক হয়, ত্রি র্বে লকারনা জুবড়(েুইজন িযবিরক বনরয় িবঠত্ হয় জুবড়) এরূপ শ্া ীব ক 
বিয়া সম্পােন কর , ত্রি লসবট সবঠক। 
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. 
ii. র্বে অনয আর কবট জুবড় এই একই কাজ কর , ত্রি লসবটও সবঠক। 
. 
iii. ত্াই উপর   এই েুরটা পরয়রন্ট  লপ্রবেরত্, র্বে েুবট জুবট ত্ারে  প স্পর   মরধয ত্ারে  সঙ্গী  আোন-প্রোন কর  এিং 
এরূপ শ্া ীব ক বিয়া সম্পােন কর , ত্রি লসবটও সবঠক হরি। 
. 
iv. ত্াহরল উপর   পরয়ন্টগুরলা  ওপ  বভবি কর , র্বে লকারনা িযবি বনরজ  ইচ্ছায় অনয লর্রকারনা িযবি  সারথ নেবহক 
সম্পরকব বলপ্ত হয়, ত্রি লসটারকও সবঠক িলা হরি। 
. 
এখন র্বে এই প্রবিয়া চলরত্ই থারক, ত্রি বিিাবহত্ েম্পবত্  পব মাণ এিং উিম ও সুস্থ মানবসকত্াসম্পন্নবশ্শু  পব মাণ 
কমরত্ শুরু ক রি। ত্খন ভবিষযরত্ ইবিবনয়া , িািা , সমাজবিজ্ঞানী, নিজ্ঞাবনক, উিম লনত্া, উিম জনিণ প্রভৃবত্  পব মাণ 
কমরত্ থাকরি এিং সমারজ ভাঙন লেখা লেরি। েরল মানি সভযত্া ধীর  ধীর  ধ্বংসমুরখ পবত্ত্ হরি এিং এই পৃবথিী 
িসিারস  অনুপরর্ািী হরয় উঠরি। 
. 
আ  এই অশুভ প্রবিয়ারক থামারনা সম্ভি হরি র্বে আম া এ  লিাড়ারত্ থাকা সমসযাবট  সমাধান কব  র্া এরূপ ধ্বংরস  জনয 
োয়ী বেল। 
. 
আ  লিাড়ারত্ থাকা সমসযাবট হল বিপ ীত্ বলরঙ্গ  অিাধ লমলারমশ্া র্া লথরক অেীল ও অপবিত্র আকষবরণ  িমািত্ িৃবদ্ধ 
ঘটরত্ শুরু কর  এিং সমারজ অপবিত্র সম্পরকব  প্রসা  ঘটরত্ থারক। 
. 
ত্াই আসুন এখন লথরক আম া বনরজরে  পব িত্বন কব । এখনই সময় সবঠক পথবটরক অনুধািন ক া র্া আমারে  বনরয় লর্রত্ 
পার  প্রকৃত্ পবিত্রত্া এিং শ্াবি  বনকরট। 
. 
. 
সৃবষ্টকত্বা  শ্াবি, েয়া এিং আশ্ীিবাে আপনারে  সকরল  ওপ  িবষবত্ লহাক। 
. 
আম া ললখাবট লশ্ষ ক রিা আ বি ধমবীয় শ্ারস্ত্র  একবট লাইন বেরয়, 
. 
"লকারনা পুরুরষ  সরঙ্গ লকারনা না ীই একাকী থারক না, লকননা তৃ্ত্ীয় লর্ থারক লস হল শ্য়ত্ান।"[7] 
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<<<{সমি প্রশ্ংসা এিং ধনযিাে সিবশ্বিমান সৃবষ্টকত্বা  প্রবত্ এই ললখাবট সম্পন্ন ক া  সেমত্া প্রোন ক া  জনয। 
আ ও ধনযিাে আব ে আজােরক(একজন িাঙাবল ললখক) বশ্কারিা বিশ্ববিেযালরয়  িরিষণা সংিাি বকেু গুরুত্বপূণব বলঙ্ক স ি াহ ক া  
জনয}>>> 
  

http://www.dailymail.co.uk/health/article-201319/Pretty-women-make-mans-mouth-water.html
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১৩৫ 
 াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  নিিাবহক জীিন বনরয় বিবভন্ন অবভরর্ারি  খণ্ডন  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

সী ারত্  পাত্ায় নিুযওয়রত্  েশ্ম িের   আলাো একবট নাম  রয়রে। এরক িলা হয় “লশ্ারক  িে ”। কু াইশ্রে  ো া 
িে  খারনক েীঘব িয়কট লকিল লশ্ষ হরয়রে। প্রায় সারথ সারথই  াসূল (সা.) ত্াাঁ  চাচা আিু ত্াবলিরক হা ান। কু াইশ্রে  
ভয়ঙ্ক  অত্যাচার  বর্বন  াসূল (সা.) এ  জনয ঢারল  মত্ হরয়বেরলন। আিু ত্াবলরি  মৃতু্য  প  খাবেজা ( া.) ও পৃবথিী ত্যাি 
কর ন।  াসূল (সা.) হা ান ত্াাঁ  বপ্রয় স্ত্রীরক, র্া  সারথ লকরটরে ত্াাঁ  পাঁবচশ্ িের   েীঘব োম্পত্য জীিন। আিু ত্াবলরি  মৃতু্য  
প  কু াইশ্ া  াসূল (সা.) লক প্রচণ্ড কষ্ট লেয়া শুরু কর ।  াসূল (সা.) িরলন, “আিু ত্াবলরি  মৃতু্য  আরি কু াইশ্ া আমা  
সারথ এমন আচ ণ ক রত্ পার বন র্া আমারক কষ্ট লেয়।”[১]  
. 
এ সমরয়  াসূল (সা.) এ  েুই লমরয় উরম্ম কুলসুম( া.) ও োরত্মা ( া.) অবিিাবহত্া বেরলন। ত্াই ত্ারে  লেখাশুনা  জনয 
 াসূল (সা.) বিরয় কর ন সওো বিনরত্ র্াম‘আহ ( া.) লক। বত্বন বেরলন প্রথম বেরক ইসলাম গ্রহণকা ীরে  একজন। সওো 
( া.) এ  প্রভারি ত্া  স্বামীও ইসলাম গ্রহণ কর বেরলন। ইসলাম গ্রহরণ  কা রণ ত্ারে  অিণবনীয় কষ্ট সহয ক রত্ 
হরয়বেল।[২] বত্বন আ  ত্া  স্বামী হািশ্ায় বহজ ত্ কর ন। হািশ্া লথরক আিা  মোয় লে ত্ আসা  প  ত্া  স্বামী সাক ান 
মা া র্ান। ল রখ র্ান পাাঁচ-েয় জন সিান। ত্ারে  বনরয় সওো ( া.) অকুল পাথার  পরড়ন।  াসূল (সা.) ত্ারক বিরয়  প্রিাি 
বেরল বত্বন ত্া খুবশ্মরন গ্রহণ কর ন।[৩]  াসূল (সা.) ত্া  সিানরে  লালন-পালরন  োবয়ত্বসহ সওো ( া:) লক বিরয় 
কর ন।[৪] এ সমরয়  াসূল (সা.) আ  সওো ( া.) েুইজরন ই িয়স বেল পিাশ্।[৫]  
. 
 াসূল (সা.) সংসা  কর বেরলন সিবরমাট ১১ জন স্ত্রী  সারথ। এ  মরধয খাবেজা ( া.) এিং জয়নাি বিনরত্ খুর্াইমা ( া.),  াসূল 
(সা.) এ  মৃতু্য  পূরিবই মা া র্ান।[৬] স্ত্রীরে  সারথ বত্বন পালািরম থাকরত্ন। কাউরক লিশ্ী ভারলািাসারলও এ লেরত্র বত্বন 
অবিচা  ক রত্ন না। আল্লাহ্   বনকট এই িরল েু’আ ক রত্ন, 
“ লহ আল্লাহ! র্া আমা  বনয়যরণ (অথবাৎ স্ত্রীিরণ  প্রবত্ আচা -িযিহা  ও ললনরেন) ত্ারত্ অিশ্যই সমত্া বিধান কব ; বকন্তু র্া 
আমা  বনয়যরণ নয় (অথবাৎ কার া প্রবত্ ভারলািাসা) ত্া  জনয আমারক েমা কর া।”[৭]  
. 
আ রি  না ী া লর্মন খুি কম িয়রস লর্ৌিন প্রাপ্ত হরত্া বঠক লত্মবন খুি অল্প িয়রস িুবড়রয় লর্রত্া। লর্মন: মাত্র লচৌে-পরন  
িে  িয়রসই আরয়শ্া ( া.) এ  শ্ ী  ভাব  হরয় বিরয়বেল।  াসূল (সা.) র্খন সওো ( া.) লক বিরয় কর ন ত্খন ত্া  িয়স 
বেল পিাশ্। এ িয়রসই বত্বন িৃদ্ধ হরয় পরড়বেরলন। এমনবক হরি পর্বি লর্রত্ পার নবন অেমত্া  কা রণ।[৮] ত্াই বিরয়  
লিশ্ করয়ক িে  প  ত্া  লর্ পালা  াসূল (সা.) এ  সারথ বেল ত্া বত্বন আরয়শ্া ( া.) লক বেরয় লেন।[৯] লস সমরয় 
শ্া ীব কভারি ত্া  লকান চাবহো বেল না।  
. 
ইসলাম বিরেষীরে  কাজ হরচ্ছ  াসূল (সা.) র্া ই কর রেন ত্া বনরয় সমারলাচনা ক া। ত্াই  াসূল (সা.) র্খন নয় িের   
আরয়শ্া ( া.) এ  সারথ সংসা  কর বেরলন ত্খন ত্া বনরয় ত্া া সমারলাচনা কর । মধযিয়স্কা উরম্ম হািীিাহরক(৩৬) বিরয় ক া 
বনরয়ও সমারলাচনা কর । এমনবক সওো ( া.) এ  মত্ বিিত্ লর্ৌিনা এিং বিধিা না ী  সারথ ত্াাঁ  সংসা  জীিরন ও 
সমারলাচনা কর । ত্া া োিী কর  লর্, সওো ( া.) র্খন শ্া ীব কভারি অেম হরয় পরড়ন, ত্খন  াসূল (সা.) ত্ারক ত্ালাক 
লেয়া  ইচ্ছা কর ন। ত্াই ত্ালাক লথরক িাাঁচরত্ সওো ( া.) বনরজ  পালা আরয়শ্া ( া.) লক বেরয় লেন।  
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. 
বকন্তু সী াত্ লথরক আম া এমন লকারনা সহীহ িণবনা পাই না, লর্খারন  াসূল (সা.) স াসব  সওো ( া.) লক ত্ালাক লেয়া  
ইচ্ছা কর রেন বকংিা এ বিষরয় কার া সারথ কথা িরলরেন। একমাত্র লর্ িণবনাবট ত্া া উপস্থাপন কর  লসবট আরে ত্ােসী  
ইিরন কাবসর । সূ া বনসা  ১২৮ নং আয়ারত্  ত্ােসীর  ইিরন কাবস  ( হ.) একবট হােীস িণবনা কর নঃ 
“ াসূল (সা.), সওো ( া.) এ  বনকট ত্ালারক  সংিাে পাবঠরয়বেরলন। বত্বন ত্খন আরয়শ্া ( া.) এ  বনকট িরসবেরলন।  াসূল 
(সা.) লসখারন প্ররিশ্ ক রল সওো ( া.) িরলন, ‘লর্ আল্লাহ্ আপনা  উপ  স্বীয় িাণী অিত্ীণব কর রেন এিং স্বীয় সৃবষ্ট  মরধয 
আপনারক মরনানীত্ কর রেন ত্াাঁ  শ্পথ! আমারক বেব রয় বনন। আমা  িয়স খুি লিশ্ী হরয় লিরে। পুরুরষ  প্রবত্ আমা  লকান 
আসবি লনই। বকন্তু আমা  একাি ইচ্ছা লর্ন বকয়ামরত্  বেন আমারক আপনা  একজন স্ত্রী বহরসরি উঠারনা হয়।’  াসূল (সা.) 
ত্ারত্ সম্মত্ হন এিং ত্ারক বেব রয় লনন। ত্খন সওো ( া.) িরলন, “লহ আল্লাহ্    াসূল! আবম আমা  পালা  বেন ও  াত্ 
আপনা  বপ্রয় স্ত্রী আরয়শ্া ( া.) লক বেরয় বেলাম।” 
. 
এটা সবত্য লর্ ত্ােসী  ইিরন কাবসর  এমন একবট িণবনা  রয়রে। বকন্তু এই হােীসবট সম্পরকব ইিরন কাবস  ( হ.) বনরজই বক 
মিিয কর রেন ত্া এই বিজ্ঞ(!) বিরেষক া কখরনাই উরল্লখ কর ন না। ইিরন কাবস  ( হ.) এই হােীসবটরক “মু সাল” 
িরলরেন।[১০] হােীরস  পব ভাষায়, মু সাল িলরত্ এমন হােীসরক লিাোরনা হয় র্ারত্ িণবনাকা ীরে  মরধয ধা ািাবহকত্া 
লনই। অথবাৎ একজন িণবনাকা ী এখারন অনুপবস্থত্। এমন হােীসরক কখরনাই পব পূণব আত্নবিশ্বারস  সারথ  াসূল (সা.) এ  
সারথ সংবেষ্ট ক া র্ারি না। 
. 
এটা সবত্য লর্, সওো ( া.) ত্া  পালাটুকু আরয়শ্া( া.) লক বেরয়বেরলন। লসটা ত্ালাক লথরক িাাঁচরত্ নয়, ি ং  াসূল (সা.) এ  
সন্তুবষ্ট অজবন ক রত্। কা ণ, ত্খন আ  ত্াাঁ  বনরজ  চাবহো বেল না। এ  মরধয ত্া  প্রবত্  াসূল (সা.) এ  লকান অবিচা  বেল 
না ি ং বত্বন বনরজই স্ব-প্ররণাবেত্ হরয় এমনটা কর বেরলন। সহীহ িুখা ীরত্ এরসরেঃ 
“র্খন আল্লাহ্    াসূল লকান ভ্রমরণ লি  হরত্ন ত্খন সারথ লকান স্ত্রীরক বনরিন ত্া  জনয লটা ী ক রত্ন। লটা ীরত্ র্া  নাম 
আসরত্া, বত্বন ত্ারকই বনরত্ন। বত্বন প্ররত্যক স্ত্রী ( সারথ থাকা  জনয)  াত্ ও বেন বনবেবষ্ট কর  বেরত্ন। বকন্তু সওো আল্লাহ্   
 াসূলরক সন্তুষ্ট ক া  জনয বনজ পালা আরয়শ্ারক বেরয় বেরলন।”[১১]  
. 
আরয়শ্া ( া.) ত্াই সওো ( া.) সম্পরকব িরলন, 
“আবম সাওো বিনরত্ র্াম‘আহ এ  লচরয় অবধক লেহময়ী লকান না ীরক লেবখবন। আবম র্বে একেম ত্া  মরত্া লপ্রমময়ী হরত্ 
পা ত্াম!" [১২]  
.  
শুধু সওো ( া.) নয়,  াসূল (সা.) এ  অনযানয স্ত্রী াও মারে মারে ত্ারে  পালা আরয়শ্া ( া.) লক বেরয় বেরত্ন। এ  মাধযরম 
ত্া া  াসূল (সা.) লক সন্তুষ্ট ক রত্ চাইরত্ন। লর্মনঃ  
“ একিা   াসূল (সা.), সাবেয়া( া.) এ  প্রবত্ খুি  াি ক রলন। সাবেয়া ( া.) ত্খন আরয়শ্া ( া.) এ  বনকট লিরলন এিং 
িলরলন, ‘তু্বম বক এমন বকেু ক রত্ পা রি র্ারত্ আল্লাহ্    াসূল (সা.) আমারক মাে কর ন? ত্াহরল আবম আমা  বেনটা 
লত্ামারক বেরয় বেি।’ আরয়শ্া ( া.) িলরলন, ‘হযাাঁ’।  
ত্া প  আরয়শ্া ( া.) ত্া  হলুে  রঙ  ওড়নাবট বনরলন। ত্ারত্ সুিন্ধী লািারলন আ   াসূল (সা.) এ  পারশ্ িরস পড়রলন। 
 াসূল (সা.) িলরলন, ‘আরয়শ্া! আমা  কাে লথরক েূর  থারকা। আজরক লত্ামা  বেন না।’ আরয়শ্া ( া.) জিারি িলরলন, 
‘আল্লাহ্    হমত্ আল্লাহ্ র্ারক ইচ্ছা ত্ারক োন কর ন।’ ত্া প  বত্বন পুর া িযাপা টা  াসূল (সা.) লক িুবেরয় িলরলন।  াসূল 
(সা.) ত্খন সাবেয়া ( া.) লক েমা কর  লেন।[১৩]  
. 
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সী াত্কা  া  াসূল (সা.) এ  িহুবিিারহ  বপেরন লর্ রু্বি প্রোন কর ন, ত্া  মধয অনযত্ম হরচ্ছ- িহুবিিারহ  মাধযরম  াসূল 
(সা.) অসহায় না ীরে  পারশ্ োাঁবড়রয়বেরলন এিং বিবভন্ন লিারত্র  সারথ  াজবনবত্ক সম্প্রীবত্ স্থাপন কর বেরলন।[১৪] 
ইসলামবিরেষী া সওোহ ( া.) এ  উোহা ণ লটরন প্রমাণ ক া  লচষ্টা কর  লর্, অসহায় না ীরে  আশ্রয় লেয়া নয় ি ং 
না ীরেহ লভািই বেল ত্াাঁ  উরেশ্য। এরত্ােরণ  আরলাচনায় আমারে  বনকট এটা স্পষ্ট লর্, ত্ারে  এই োিী সমূ্পণব বভবিহীন।  
. 
ত্ারে  োিীরত্ লর্ লকান সত্যত্া লনই লসটা আর া পব ষ্কা  লিাো র্ারি র্বে আম া  াসূল (সা.) এ  অনযানয স্ত্রীরে  বেরক 
ত্াকাই।  াসূল (সা.) এ  ১১ জন স্ত্রীরে  মরধয েশ্ জনই বেরলন হয় বিধিা না হয় ত্ালাক প্রাপ্তা। লকউ আিা  একইসারথ 
বিধিা বেরলন আিা  ত্ালাকপ্রাপ্তাও বেরলন। মো  সিরচরয় সুেশ্বন পুরুষ হরয় পাঁবচশ্ িের  বিরয় কর বেরলন ত্াাঁ  লচরয় পরনশ্ 
িের   িড় একজন না ীরক। আ  ত্াাঁ  সারথ টানা পাঁবচশ্ িে  সংসা  কর বেরলন। অরনরক িরলন, খাবেজা ( া.) এ  ভরয় 
বত্বন ত্খন আ  বিরয় ক রত্ পার নবন। ত্া া বক িলরত্ পার ন র্বে ভরয়ই বত্বন এমনটা কর  থারকন, ত্রি বঠক লকান ভরয় 
বত্বন খাবেজা ( া.) এ  মৃতু্য  িহু িে  প  ত্া  িলা  হা  লেরখ আরিি আপু্লত্ হরয় পরড়বেরলন?[১৫] লকন বত্বন ত্া  মৃতু্য  
িহু িে  প ও ভারলািাসা  স্ম রণ ত্া  িান্ধিীরে  বনকট লিাশ্ত্ উপহা স্বরূপ পাঠারত্ন?[১৬] বঠক লকান ভরয় িহু িে  প  
খাবেজা ( া.) এ  লিান হালাহ ( া.) এ  কণ্ঠস্ব  শুরন বত্বন এরত্াটা আরিিত্াবড়ত্ হরয়বেরলন লর্ আরয়শ্া( া.) পর্বি ঈষবাবিত্ 
হরয় পরড়বেরলন?[১৭]  
. 
খাবেজা ( া.) এ  মৃতু্য  প  ত্া  জীিরন  িাকী বিরয়গুরলা কর ন ৫০-৬৩ িে  িয়রস। লর্ সময়টারত্ পুরুষ া না ীরে  প্রবত্ 
আকষবণ হা ারত্ থারক, ত্ারে  শ্া ীব ক চাবহো কমরত্ থারক, লস িয়রসই বত্বন এ বিরয়গুরলা কর ন। বঠক কত্টুকু অরর্ৌবিক 
হরল ত্াাঁরক এ পর ও “না ীরলাভী” িলা র্ায়? আম া র্বে  াসূল (সা.) এ  করয়কজন স্ত্রীরে  সারথ ত্াাঁ  বিরয়  কা ণগুরলা 
লেবখ ত্াহরল ইসলামবিরেষীরে  রু্বিগুরলা  অসা ত্া আর া ভারলাভারি প্রমাবণত্ হরি।  
. 
হােসা বিনরত্ উমা  ( া.): ত্াাঁ  স্বামী খুনারয়স বিন হুর্াোহ উহুে রু্রদ্ধ আহত্ হন এিং প িত্বীরত্ মা া র্ান।[১৮] উমা  ( া.) 
লমরয়  িযাপার  উসমান ( া.) লক প্রিাি ক রল বত্বন নাকচ কর  লেন। এরত্ বকেুটা আহত্ হরয় আিু িক  ( া.) লক প্রিাি 
বেরল বত্বন লমৌনত্া অিলম্বন কর ন। এরত্ উমা  ( া.) আর া কষ্ট পান। প িত্বীরত্  াসূল (সা.), হােসা ( া.) লক বিরয় 
কর ন। বিরয়  েরল উমা  ( া.) প্রচণ্ড খুবশ্ হন।  
. 
র্য়নাি বিনরত্ খুর্াইমা ( া.): প  প  েুই স্বামীরক হাব রয় বত্বন বিরয় কর ন  াসূল (সা.) এ  েুোরত্া ভাই আবু্দল্লাহ বিন 
জাহশ্ ( া.) লক। বত্বনও উহুে রু্রদ্ধ প্রাণ হা ারল  াসূল (সা.) ত্াাঁরক বিরয় কর ন।  াসূল(সা.) বেরলন ত্াাঁ  চতু্থব স্বামী। িব ি 
আ  অসহায়রে  প্রবত্ খুি োনশ্ীল হিা  কা রণ ত্ারক “উমু্মল মাসাকীন” িা “বমসকীনরে  মা” িলা হরত্া। বত্বন  াসূল (সা.) 
এ  সারথ লকিল বত্ন মাস সংসা  ক া  প  মৃতু্যি ণ কর ন।[১৯]  
. 
উরম্ম হািীিাহ  ামালাহ বিনরত্ সুবেয়ান ( া.): স্বামী উিাইেুল্লাহ বিন জাহরশ্  সারথ বত্বন বহজ ত্ কর বেরলন। েুঃখজনকভারি, 
ত্া  স্বামী হািশ্ায় বহজ ত্ ক া  প  মু ত্াে হরয় র্ান। েরল, ত্ারে  বিরয় লভরঙ্গ র্ায়। েূ রেরশ্ বত্বন একা হরয় পরড়ন। 
 াসূল (সা.) ত্খন ত্ারক বিরয়  প্রিাি লেন। বিরয়  প্রিারি বত্বন প্রচণ্ড খুশ্ী হন। এরত্াটাই খুবশ্ হন লর্ নাজশ্ী িােশ্াহ  লর্ 
েূত্ বিরয়  সংিাে বনরয় র্ায় ত্ারক বত্বন েুইবট কাাঁকন, পারয়  েুইবট রুপা  মল আ  আঙু্গলসমূরহ  রূপা  আংবটগুরলা োন 
কর ন।[২০] ত্খন ত্া  িয়স বেল ৩৬ িে । আিু সুবেয়ান লস সমরয়  াসূল (সা.) এ  প্রধান শ্ত্রু বেরলন। এমনবক বত্বনও 
লমরয়  সারথ  াসূল(সা.) এ  সারথ বিরয়  সংিাে শুরন িরলন, “মুহাম্মরে  লচরয় উিম স্বামী আ  লক আরে?”[২১] উরম্ম 
হািীিাহ ( া.),  াসূল (সা.) এ  প্রবত্ প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশ্ীল বেরলন। একিা  বপত্া আিু সুবেয়ান মবেনায় ত্া  ঘর  আসরল বত্বন 
বিোনা সব রয় লেরলন। আিু সুবেয়ান অিাক হরয় বজরজ্ঞস কর ন, “লহ আমা  লমরয়! তু্বম বক মরন ক রো লর্ বিোনা আমা  



 

516 

জনয উপরু্ি না, না আবম বিোনা  জনয উপরু্ি না?” উরম্ম হািীিাহ ( া.) ত্খন জিাি লেন, “এ হরচ্ছ  াসূল(সা.) এ  বিোনা, 
আপবন হরচ্ছন অপবিত্র মুশ্ব ক।”[২২] 
. 
উরম্ম সালামাহ বহন্দ বিনরত্ আিু উমাইয়া ( া.): ত্াাঁ  স্বামীও উহুে রু্রদ্ধও আহত্ হরয় মা া র্ান। ল রখ র্ান েুই লেরল আ  েুই 
লমরয়। ত্ারে  সারথ বনরয়ই  াসূল (সা.) ত্ারক বিরয় কর ন।[২৩] ত্া  প ামশ্ব হুোইবিয়া  সবন্ধ  সমরয় লিশ্ েলপ্রসূ 
হয়।[২৪]  
. 
জুয়াইব য়া বিনতু্ল হার ে( া.): িনু মুসত্াবলরক  রু্রদ্ধ পুর া লিাত্রসহ িন্দী হন।  াসূল (সা.) এ  কারে সাহার্য চাইরল বত্বন 
ত্ারক বিরয়  প্রিাি লেন। জুয়াইব য়া ( া.) খুশ্ীমরন ত্া গ্রহণ কর ন। লমাহ  বহরসরি  াসূল (সা.) িনু মুসত্াবলরক  ৪০ জনরক 
মুি কর ন। সাহািীরে  বনকট বিরয়  সংিাে লপৌঁোরল ত্া াও সকল োসরে  মুি কর  লেন। কা ণ, বিরয়  েরল ত্া  
লিারত্র  ললারক া  াসূল (সা.) এ  শ্বশু  িাড়ী  ললাকজন হরয় র্ান। আরয়শ্া ( া.) িরলন, “ াসূল (সা.) কতৃ্বক জুয়াইব য়ারক 
বিরয়  েরল িনু মুসত্াবলরক  একশ্ পব িা  মুি হরয় র্ায়। বনজ সম্প্রোরয়  জনয জুয়াইব য়া  লচরয় অবধক ি কত্ময় লকান 
না ী বেল িরল আমা  জানা লনই।”[২৫]  
. 
মায়মুনা বিনতু্ল হার ে ( া.): বত্বন প্রথরম মাসউে ইিরন আম রক বিরয় কর ন এিং ত্ালাকপ্রাপ্তা হন। পর , বত্বন আিু 
 ারহমরক বিরয় কর ন এিং এ স্বামী মা া র্ায়। েরল, বত্বন বিধিা এিং ত্ালাকপ্রাপ্তা হন। প িত্বীরত্,  াসূল (সা.) ত্ারক বিরয় 
কর ন।[২৬] ত্খন ত্া  িয়স বেল ৩৬ িে ।  
. 
 াসূল (সা.) লজা  কর  কাউরক ঘ  সংসা  ক রত্ িাধয কর নবন। ি ং সিাই খুবশ্ মরন ত্াাঁরক বিরয় কর বেরলন। উমাইমা 
বিনতু্ন নুমান(কার া কার া মরত্ োবত্মা বিনতু্র্ র্াহহাক) নারম এক মবহলারক বত্বন বিরয় কর বেরলন। ত্া  বনকট বনভৃরত্ 
লিরল লস িরল উরঠ, “আবম আপনা  হাত্ হরত্ আল্লাহ্   স্ম ণ গ্রহণ ক বে।”  াসূল (সা.) ত্া  উপ  একটুও লজা  ক রলন 
না। িলরলন, “তু্বম এক মহান স্ম ণোত্া  স্ম ণ গ্রহণ কর ে। বনজ পব িার   কারে চরল র্াও।” মবহলাবট পর  বনরজ  ভুল 
িুেরত্ লপর বেল। ত্াই লস উরট  ললে কুড়ারত্া আ  িলত্, “আবম েূভবািা না ী।”[২৭]  
. 
অরনক সমারলাচক রু্বি প্রেশ্বন কর  লর্, উমু্মল মুবমনীন া  াসূল(সা.) এ  ভরয় ত্াাঁ  জীিেশ্ায় বনরজরে  মরন  ভাি প্রকাশ্ 
ক রত্ পার বন। মৃতু্য  প  বঠকই একজন বিরয় ক া হা াম হওয়া  পর ও বিরয় কর ন।[২৮] এ লেরত্র র্া  কথা িলা হরচ্ছ 
ত্া  নাম কাত্ীলা বিনরত্ কায়স।  াসূল (সা.) ত্া  সারথ ঘ  কর নবন এমনবক ত্ারক লেরখনও বন। মৃতু্য  লকিল েুইমাস আরি 
ত্ারক বত্বন বিরয় কর ন। ত্া  িযাপার   াসূল (সা.) ওসীয়ত্ কর  র্ান লর্, “কাত্ীলারক এখবত্য়া  লেয়া হরি। সুত্ াং লস ইচ্ছা 
ক রল ত্া  উপ  নিীপত্নীসুলভ পেবা  হুকুম সািযি হরি এিং মুবমনরে  জনয ত্ারক হা াম ক া হরি। আ  নতু্িা র্ারক ইচ্ছা 
ত্ারক লস বিরয় ক রত্ পা রি।” মৃতু্য  বঠক আরিও  াসূল (সা.) একজন না ী  জীিরন  বেরক লখয়াল ল রখবেরলন। 
প িত্বীরত্, লস ইকব মা ইিরন আিু জাহলরক বিরয় কর ।[২৯]  
. 
উরম্ম হানী ( া.) নারম  াসূল (সা.) এ  এক চাচারত্া লিান বেল। ত্া  সারথ  াসূল (সা.) লক জবড়রয় এক লশ্রণী  নাবিক া খুি 
কুরুবচপূণব কথা বলরখ। বত্বন র্খন প্রায় ৬০ িের   কাোকাবে বেরলন ত্খন  াসূল (সা.) ত্ারক বিরয়  প্রিাি লেন। উরম্ম হাবন 
( া.) ত্খন িরলন, “আমা  িয়স হরয় লিরে। আমা  অরনক সিান আরে। আমা  ভয় হয় ও া আপনারক কষ্ট বেরি।”  াসূল 
(সা.) ত্খন খুশ্ীমরন এ প্রিাি বেব রয় লনন।[৩০] একজন অসহায় না ী  পারশ্ োাঁড়ারনা  জনয ত্ারক বিরয়  প্রিাি বেরল ত্া 
বনরয় এরত্া অেীল কথা ললখা  কা ণ আমা  বনকট পব ষ্কা  না। 
. 
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. 
অিশ্য সমকাবমত্া, অর্াচার   পরে র্া া কলম ধর ন ত্ারে  বনকট িহুবিিাহ বকভারি অেীলত্া হয় লসটাই লত্া একটা 
িরিষণা  িযাপা ।  
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[৩] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবস ( হ.) [তৃ্ত্ীয় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন] 
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[২৯] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবস ( হ.) [পিম খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন] 
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১৩৬ 
উপলবিঃ “সমকাবমত্া একবট ভয়ানক িযাবধ”  
-জাকাব য়া মাসুে 
 

োব রস  ইচ্ছা বেল লাইরব্র ীরত্ র্াওয়া । আবমই ওাঁরক লজা  কর  ধর  কযাবন্টরন বনরয় লিলাম। খুি চা লখরত্ ইচ্ছা ক বেল 
ত্াই। কযাবন্টরন লপৌঁরে আম া েবেণ পারশ্বব  লোট লটবিলবটরত্ িসলাম। খািার   অিবা  োব সই বেল। ত্রি চা নয়। কবে। 
চকরলট লিিার   কবে। আম া কবে খাবচ্ছলাম আ  িল্প ক বেলাম। বমবনট েরশ্ক প   বেক ভাই এরলন।  বেক ভাই 
ভাবসববট  সংসৃ্কবত্ সংরঘ  সভাপবত্। সংসৃ্কবত্ সংরঘ  সভাপবত্ হরলও সংসৃ্কবত্  িেরল ইসলারম  ভুল ধ া  লপেরনই লিবশ্ সময় 
িযয় থারকন। কথায়-কথায় ইসলামরক আিমণ ক াটা ত্াাঁ  অভযাস। োব সরক লেরখ বত্বন এবিরয় এরলন। আমারে রক কবে 
লখরত্ লেরখ একটু ঠাট্টা কর ই িলরলন, “বকর  লমাল্লা  েল? লত্া া লেবহ কযাবন্টরন িইয়া িইয়া কবে খাইত্ােস। কাম কাজ 
নাই”? 
. 
োব স িলল, “থাকরি না লকন ভাই? অিশ্যই আরে। কারজ  মারে একটু বি বত্ বনলাম। র্ারত্ শ্ ী টা চাঙ্গা হয়। এই আ  
বক”।  
- ভাল ভাল। 
- কবে খারিন ভাই? 
- কবে! হ খাওয়া র্ায়। বেরত্ ক। 
. 
কযাবন্টরন  আসাে মামারক লিরক আ ও একটা কবে বেরত্ িললাম।  বেক ভাই একটা বসিার ট ধ ারলন। ত্রি একটান 
বেরয়ই বনবভরয় লেলরলন। লনভারনা  কা ণটা অিশ্য োব স।  বেক ভাই জারনন, বসিার রট  িন্ধ োব স একেম সহয ক রত্ 
পার  না। বমবনট পাাঁরচক প  কবে এল। কবে  কাপটা োব স  বেক ভাইরয়  বেরি এবিরয় বেল।  
. 
কাপটা হারত্ বনরয়  বেক ভাই িলরলন, “ঈরে  অনুষ্ঠারন আ বটবভ সমকাবমত্া বনয়া একটা নাটক প্রচা  ক ল। লসইখারন না 
খা াপ বকেু লেহারনা অইল। আ  না খা াপ লকান কত্া প্রচা  ক া অইল। ত্া  পর ও হুজু  া এইিা বনয়া লাোলাবে শুরু 
ক ল। অনলাইন অেলাইরন এরেিার  ে  তু্ইলা লেলল। এই কামিা বক বঠক অইল? তু্াঁই ক”? 
. 
র্া লভরিবেলাম ত্াই। আজও বত্বন োব রস  সারথ ত্কব ক রত্ এরসরেন। ওনা  প্ররশ্ন  জিারি োব স লিশ্ শ্াি িলায় িলরলা, 
“হুজু  া লকন সমকাবমত্া  বির াবধত্া কর ন জারনন ভাই”? 
- লকন আিা ? ত্া া মানুরষ  কাজ কারম  স্বাধীনত্ায় বিশ্বাস কর  না, ত্াই। 
- আপনা  ধা ণা সমু্পণব ভুল ভাই। 
- ভুল মারন? 
- হুজু রে  বির াধীত্া  আসল কা ণটা আপবন জারনন না।  
- জাবন জাবন। খুি জাবন। হুজু রিা আমা  বচনা আরে। খাবল মসবজে মাদ্রাসা লইয়া পই া থারক। আ  মানুরষ  কারজ-কারম 
নাক িলায়। মানুষর  োস িানাইয়যা  াখিা  চায়। এইিাই লমন কা ণ। 
-  বেক ভাই, আপবন আিার া ভুল িলরেন। 
- ভুল কইত্াবে? ত্াইরল বঠকটা বক? 
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- হুজু রে  সমকাবমত্ারক সারপাটব না ক া, বকংিা সমকামীরে  বির াবধত্া ক া  কা ণ হল- সমকাবমত্া একবট িবহবত্ কাজ? 
- িবহবত্ কাম? হা হা হা। হাাঁসাইবল োব স। হাাঁসাইবল। সমকাবমত্া খা াপ কাম অইি লকন? এইিা মানুরষ  লজরনবটক বিষয়। 
মানুষ জমিত্ভারিই সমকামী অইরত্ পার । লহইিা বক লত্া  জানা নাই? 
- আপবন একটা মিিড় ভুল ইনে রমশ্ন বেরলন ভাই। 
- আবম ভুল ইনে রমশ্ন বেবে? 
- এইরত্া, এইমাত্র বেরলন। 
- ত্াইরল বঠকটা তু্ই-ই ক। আবম শুবন। 
. 
 বেক ভাই এ  কথা লশ্ষ হরল োব স আমারক লেয কর  িলরলা, “তু্ই লত্া বহরস্ট্ালবজ আমা  লথরক ভাল কর  পরড়বেস। 
 বেক ভাই লক একটু পায়ু ও লর্ানী  িাঠবনক পাথবকযগুবল িল লত্া”।  
. 
োব রস  কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, “আসরল লমরয়রে  লর্ানী লর্ৌনবমলরন  জনয লস্পশ্ালভারি নত্ব  একবট অঙ্গ। লর্ানী 
বত্ন ি  বিবশ্ষ্ট পুরু ও বস্থবত্স্থাপক মাসল ো া নত্ব । লর্ানী  অভযির   রয়রে নযাচা াল লুবব্ররকন্ট। র্া  েরল লর্ানী  বভত্র  
বলংি অবত্ সহরজই ঢুরক লর্রত্ পার । নযাচা াল লুবব্ররকন্ট, বত্ন ি  বিবশ্ষ্ট ললয়া  ও বস্থবত্স্থাপক মাসল থাকা  কা রণ 
লর্ানীরত্ বলঙ্গ প্ররিরশ্  েরল লকান  কম  িপাত্ বকংিা ঘষবণ পব লবেত্ হয় না। অপ বেরক মলাশ্য় একবট অত্যি নাজুক 
অঙ্গ। মলাশ্রয় লনচা াল লুবব্ররকন্ট অনুপবস্থত্। মলাশ্য়িাত্র এরকিার ই পাত্লা। একি  বিবশ্ষ্ট আি ণ থারক। আ  মলাশ্রয় 
বলঙ্গ লর্ানী  মত্ সহরর্ই ঢুকরত্ পার  না। চাপ বেরয় ঢুকারত্ হয়। লর্রহতু্ মলাশ্য় িাত্র পাত্লা ও নযাচা াল লুবব্ররকন্ট 
অনুপবস্থত্, ত্াই বলঙ্গ ঢুকারনা  েরল  িপাত্ হয়। েরল িীর্ব অবত্ সহরজই  রি  সারথ বমরশ্ ইনরেকশ্ন নত্ব  ক রত্ পার । 
ইউবমরনালবজকযাল স্ট্াবি লথরক আ ও জানা র্ায় লর্, িীর্ব স ইবমউরনাসারপ্রবসভ। আ  মানুরষ  এনযাল রুরট  ইবমরনা বসরস্ট্ম 
লর্াবন  ইবমউরনা বসরস্ট্রম  তু্লনায় েুিবল হয়। িীর্ব স র্বে মলাশ্রয় বনিবত্ হয়, ত্াহরল মলাশ্রয়  ইবমরনা বসরস্ট্ম আ ও 
েুিবল হরয় পর । েরল জীিাণু বিনা প্রবত্র ারধ শ্ ীর  প্ররিশ্ কর । এিং বিবভন্ন ল ারি  সৃবষ্ট কর ”। 
. 
আমা  কথা শুরন  বেক ভাই সন্তুষ্ট হরত্ লপর রে িরল মরন হল না। বত্বন এিা  িলরলন, “সিই িুেলাম। বকন্তু বিজ্ঞানী া লর্ 
লি জীন আবিষ্কা  ক রে। লি জীনিাই লত্া র্রথষ্ট সমকাবমত্ারক লজরনবটকযাবল লপ্রাভ ক িা  জনয”। 
 বেক ভাইরয়  কথা শুরন োব স হাাঁসরত্ শুরু ক ল। হাবস থাবমরয়  বেক ভাইরক িলল, “ভাই একটা প্রশ্ন কব ”? 
- আ  বক প্রশ্ন ক বি? এইিা  লত্া তু্ই আমা  কারে হাই া লিবল। লহা লহা লহা। 
- লস না হয় পর  লেখা র্ারি। আরি িরলন লত্া, আপবন লি জীরন  কথা লকাথা লথরক শুরনরেন? 
- লহইিা লত্ার  কওয়া র্াইরিা না। এইিা বসরিট িযাপা । 
- আবম িবল? 
- ক লেবহ? 
- ‘অবভবজৎ  ারয় ’ িই লথরক। ত্াইনা? 
. 
োব রস  সরন্দহটা বঠক।  বেক ভাই লকান জিাি বেল না।  বেক ভাইইরয়  চুপ থাকাটাই লমৌন সম্মবত্ বনরেবশ্ কর ।  
এ প  োব স িলরলা, “আচ্ছা  বেক ভাই। আবম র্বে িবণত্বিরে  কারে অথবনীবত্ িুেরত্ র্াই- ত্াহরল লসটা লকমন হরি”? 
- পািরল কয় বক? িবণরত্  ললাকরিা কারে তু্ই অথবনীবত্  বক পাইবি? অথবনীবত্ িুেরত্ চাইরল অথবনীবত্বিেরে  কারে র্াইরত্ 
অইি’। 
- ত্াহরল আপবন র্বে ইবিবনয়া  এ  িই পরড় লমবিকযাল সাইে িুেরত্ চান লসটা লকমন হরি? 
. 
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 বেক ভাই বকেু িলল না। োব স িলল, “সিা ই অবধকা  আরে লমবিকযাল সাইরে  বিষয় গুবল বনরয় ঘাাঁটাঘাাঁবট ক া । ত্াই 
িরল বমথযাচা  ক া  অবধকা  বকন্তু কার া লনই”। 
- ত্া  মারন তু্ই কইিা  চাস অবভবজৎ োো বমসা কত্া বলখরে ত্া  িইিা  মরধয? 
- শুধুই বক বমথযা? ত্া  লিাটা িইটাই বমথযা  েুলেুবড় বেরয় সাজারনা। 
- োোরত্া িইিা  মরধয ল োর ে বেয়াই বলখরে। নাবক? 
- ল োর ে বেরয়রে বঠকই। বকন্তু ভুল িরিষণা । 
- ভুল? 
- বি ভাই। ভুল। অবভবজৎ  ায় ‘লি’ জীরন  কথা উরল্লখ কর  োবি কর রেন মানুরষ  সমকামী হওয়া  জনয এই ‘লি’ জীন 
োয়ী। বকন্তু ত্থাকবথত্ ‘লি’ জীরন  োো  উপাবধপ্রাপ্ত Dr. Dean Hamer ‘লি’ জীরন  কথা সমূ্পণবভারি অস্বীকা  কর রেন। 
‘Scientific American Magazine’ র্খন ত্ারক বজরজ্ঞস কর বেল লর্, ‘সমকাবমত্া বক জীনবিেযা  সারথ সম্পবকবত্’? ত্খন 
বত্বন ত্া  উির  িরলবেরলন, ‘Absolutely not’.  
‘The Human Genome’ প্ররজে শুরু হরয়বেল ১৯৯০ সারল এিং লশ্ষ হয় ২০০৩ সারল। এই প্ররজরে মানুরষ  জীন বনরয় 
িযাপক িরিষণা ক া হয়। বকন্তু ত্া া ত্থাকবথত্ ‘লি’ জীরন  লকান অবিত্বই খুাঁরজ পায় বন। 
Dr. George Rice, Dr. Neil and Whitehead, Drs. William Byne, Bruce Parsons এই সি বিজ্ঞানী া লেবখরয়রেন 
লর্, মানুষ কখরনাই জমিত্ভারি সমকামী হরত্ পার  না। আ  ‘লি’ জীন িরল লকান জীরন  অবিত্বই লনই। োড়াও অরনক 
বিজ্ঞানীই লহমার   িরিষণারক ভুল প্রমাণ কর রেন। লর্ িরিষনায় বত্বন োবি কর বেরলন লর্, ‘মানুষ জমিত্ভারি সমকামী 
হরত্ পার ’। 
Laumann এ  িরিষণায় লেখা লিরে লর্, সমকাবমত্া সৃবষ্টরত্ শ্হ  পব রিশ্ গ্রাময পব রিরশ্  তু্লনায় লিবশ্ ভুবমকা পালন 
কর । র্বে সমকাবমত্া লজরনবটক-ই হত্ ত্াহরল লত্া সি স্থারন এ  বিিা  সমান হওয়া  কথা বেল। সমকাবমত্া আরিি, 
লকৌতু্হল, আকষবণ ও সামাবজক বমথবস্ক্রয়া  েরলই উদূ্ভত্ হয়। আ  সমকামী সম্পকব অস্থায়ী। র্া সমরয়  সারথ সারথ পব িবত্বত্ 
হয়। 
এখন িরলন লত্া ভাই, অবভবজৎ  ায় বক ভুল ত্থয আ  বমথযা ত্থয লেন বন?  
. 
োব রস  কথা শুরন  বেক ভাইরক বকেুটা বচবিত্ মরন হরচ্ছ। বত্বন লিশ্ বকেুেণ চুপ  ইরলন। এ প  কবে  কারপ চুমুক 
বেরয় িলরলন, “শুনলাম আরমব কা  মরনাবিজ্ঞানী া নাবক সমকাবমত্ার  মানবসক ল ারি  চাটব লথইকা িাে বেরে? র্বে বেয়াই 
থারক ত্াইরল লত্া  কথা লকমরন মাবন? লহ া বনিয়ই লত্া  চাইরত্ বিজ্ঞান লিবশ্ জারন”। 
. 
 বেক ভাইরয়  কথা শুরন োব স লিশ্ হাবসমুরখ িলরলা, “ভাই আপবন জারনন বক? ১৯৭৩ সারল  আি পর্বি আরমব কায় 
সমকাবমত্া একবট মানবসক িযাবধ বহরসরি িণয হত্”। 
- না। এইিা আমা  জানা বেল না। 
- সমকাবমত্ারক মানবসক িযাবধ  চাটব লথরক িাে লেয়া  কা ণ বিজ্ঞান নয়। অনয বকেু। 
- লত্া া না! সি কারমাই খাবল সরন্দহ খুজস। আইচ্ছা ক লেবহ লহই কা ণিা বক? 
- পবলবটকাল কা ণ। 
- পবলবটকাল? 
- বজ ভাই। পবলবটকাল। লকননা  াজবনবত্ক েলগুরলা সমকামী ও ত্াাঁরে  প্রবত্ সহনশ্ীল িযাবিিরিব  লভাট পাওয়া  জনয 
আরমব কান মরনাবিজ্ঞান সংস্থারক চাপ প্ররয়াি ক রত্ থারক। ত্াাঁরে  চারপ  মুরখ সংস্থাবট নবত্ স্বীকা  ক রত্ িাধয হয়। ত্রি 
ত্া া এটা িলা  েুঃসাহস লেখায় বন লর্- বিজ্ঞান এটা লমরন বনরয়রে। ২০০০ সারল  লম মারস ‘American Psychiatric 
Association’ লঘাষণা কর , ‘Currently, there is a renewed interest in searching for biological etiologies 
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for homosexuality. However, to date there are no replicated scientific studies supporting any specific 
biological etiology for homosexuality’. 
. 
 বেক ভাই এিা  লচয়ার   সারথ লহলান বেরয় িসরলন। এ প  িলরলন, “ত্া না হয় িুেলাম। বকন্তু িযবিস্বাধীনত্া িইলা লত্া 
একটা কথা আরে। নাবক? সমকামী া লত্া সমারজ  লকান েবত্ ক ত্ারে না। ত্াইরল ত্ারিা বপেরন লাইিযা লাভ বক? ত্া া 
ত্ারিা  কাম করুক। আম া আমারিা  কারম টাইম লেই। লহইিাই আমারিা  লাইিযা ভালা”।  
-  বেক ভাই, একটা প্রশ্ন কব ? 
- হ ক । 
- লকউ র্বে আপনা  সামরন িাাঁজা খায় আপবন বক ত্ারক িাাঁধা লেরিন? 
- িাাঁধা বেমু না মারন? এইিা তু্ই বক কস?  
- লকন িাাঁধা বেরিন? িাাঁজা খাওয়াটা বক ত্া  িযবিস্বাধীনত্া নয়? 
-  াখ লত্া  স্বাধীনত্া। িািা খাইরল লহ  শ্ ীরলা বক পব মাণ েবত্ অইি তু্াঁই জানস? ত্ার  অিশ্যই এই কাম লথইকা 
বে াইয়যা  াহন লািরিা। 
- সমকামীরে ও িাাঁধা না বেরল লর্ বিবভন্ন ধ রণ  ল াি ত্াাঁরে  শ্ ীর  িাসা িাাঁধরি। লসটা  লখয়াল লক ক রি ভাই? 
- মারন? তু্ই বক কইিা  চাস? 
- ভাই। বিজ্ঞান প্রমাণ কর রে লর্, এনাল লসে অনয লর্ লকান লসরে  তু্লনায় অবধক েুাঁবকপূণব। কা ণ এ  মাধযরম ‘লসেুয়াবল 
িােবমরটি বিবজজ’ গুরলা অবত্ দ্রুত্ বিিা  লাভ কর । আ  লস জরনযই আপবন লেয ক রল লেখরিন- সমকামীরে  মরধয 
এইিস, বসবেবলস, িরনাব য়া সহ সি লর্ৌনর াি গুরলা  সংিমরণ  হা  লিবশ্। ‘লি-িাওরয়ল বসনরড্রাম’ নামক ল াি 
সমকামীরে  মরধয অবধকমাত্রায় পব লবেত্ হয়। ত্াই এ  নাম  াখা হরয়রে ‘লি-িাওরয়ল বসনরড্রাম’।  
আচ্ছা  বেক ভাই িরলন লত্া; এইিস, বসবেবলস, িরনাব য়া ল ািগুরলা  মরধয লকানটা মানুরষ  জনয অবধক েবত্কা ক? 
- লকানিা আিা ? এইিস। এইিা লত্া সিাই জারন। কা ণ এইিা  লকান অশুধ এহরনা আবিষ্কা  অয় নাই। 
- আপবন শুনরল হয়রত্া অিাক হরিন, ম ণঘাত্ী এইিস এ  অনযত্ম কা ণ হরচ্ছ সমকাবমত্া। 
- এইিা বক ত্  কত্া? নাবক বিজ্ঞানীরে ? 
- আমা  কথা লকন হরি ভাই? এটা নিজ্ঞাবনক িরিষণায় প্রমাবণত্। আরমব কান ‘লসন্ট্রাল ে  বিবজজ করন্ট্রাল’ (CDC) এিং বিশ্ব 
স্বাস্থযসংস্থা  UNAIDS লেয়া স্ট্াবি এ কথা প্রমাণ কর রে। ত্া া লেবখরয়রে লর্, সমকাবমত্া এইিস এ  অত্যি িড় ব স্ক 
েযাে । CDC’  লেয়া ত্থয লথরক আ ও জানা র্ায়, ১৯৯৮ সারল আমাব কায় নতু্ন এইচআইবভ সংিাবমত্ িযবিরে  মরধয 
৫৪%-ই বেল সমকামী। ২০০৯ সারল  আিষ্ট মারস CDC’  লেয়া অপ  একবট ব রপাটব িলরে, সাধা ণ জনরিাষ্ঠী  লচরয় 
সমকামীরে  মরধয এইিস সংিমরণ  হা  প্রায় ৫০গুণ লিবশ্। এোড়া UNAIDS’  ২০১৫ এ  একবট ব রপাটবও বঠক একই 
কথাই িরলরে। 
. 
োব রস  কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, “আচ্ছা োব স। সমকাবমত্া বক লর্ৌনর াি োড়া অনযানয ল ারি  জরনযও োয়ী? লর্মনঃ 
কযাো  িা এই টাইরপ  বকেু?”। 
. 
আমা  প্রশ্ন শুরন োব স িলরলা, “গুি পরয়ন্ট। অরনক সুন্দ  একটা প্রশ্ন ক বেস। প্রশ্নটা না ক রল হয়রত্া আমা  এই 
পরয়ন্টটা মরনই আসরত্া না। সমকাবমত্া শুধু লর্ৌনর ািই েড়ায় না ি ং অনযানয ল ািও েড়ায়। কযাো  হল ত্ারে  মরধয 
অনযত্ম। এনাল লসরে  েরল মলাশ্য়িারত্র অবত্ সহরজই েরত্  সৃবষ্ট হরত্ পার । লর্টা বকেুেণ আরি তু্ই বনরজই িরলবেস। 
আ  পযাবপরলামা ভাই াস খুি সহরজই এনাল রুট বেরয় প্ররিশ্ ক রত্ পার । েরত্  মাধযরম এই ভাই াস অবত্ দ্রুত্  রি  
সারথ বমরশ্ র্ায়। র্া  েরল এনাল কযাো  সমকামীরে  মরধয অরনক লিবশ্ লেখা র্ায়। ‘Nursing Clinic of North 
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America’  লেয়া ২০০৪ সারল  একবট ব রপাটব লথরক লেখা র্ায়- এইিস আিাি ৯০% এিং এইিস িযত্ীত্ ৬৫% 
সমকামীরে  লেরহ ‘Human Papilloma Virus’  রয়রে। র্া কযাোর   জনয োয়ী। সমকামীরে  এনাল কযাোর   েুাঁবক 
বিষকামীরে  লথরক ১০গুণ লিবশ্। আ  এইিস আিাি সমকামীরে  এ েুাঁবক  পব মাণ আ ও লিবশ্। প্রায় ২০গুণ।  
লহপাটাইবট-এ সমকামীরে  মরধয লিবশ্ হয়। ১৯৯১ সারল বনউইয়রকব এ ল ারি  প্রােুভবাি লেখা লেয়। লস সময়টারত্ ৭৮% 
লহপাটাইবটস-এ লত্ আিাি িযবি বেল সমকামী। এোড়া বিবভন্ন পযা াসাইবিক ও িযাকরটব য়াল বিবজজ সমকামীরে  মরধয লিবশ্ 
হরয় থারক। সমকাবমত্া  আ ও িড় সমসযা হল, সমকামী া একটা সমরয় এরস বিকৃত্ মবিরষ্ক  অবধকা ী হরয় র্ায়”। 
. 
োব রস  পারশ্ িসা  বেক ভাই এত্েণ চুপই বেরলন। বকন্তু োব রস  কথা শুরন লর্ন ত্া  টনক নরড় উঠল। ভ্রু রু্িল কুাঁচরক 
লিল। বত্বন লিশ্ লমাটা িলায় িলরলন, “বিকৃত্ মবিষ্ক হইয়যা র্ায় মারন? কস বক আরিাল-ত্ারিাল? এইসি ইনে রমশ্ন লত্ার  
লকিায় বেরে?”  
. 
“Coprofilia কারক িরল জারনন ভাই?” োব রস  পাটা প্রশ্ন  বেক ভাইরয়  কারে। 
. 
 বেক ভাই মাথা নাড়রলন। এ প  আিা  লচয়ার  লহলান বেরয় কবে  কারপ  বেরক মরনারর্াি বেরলন।  বেক ভাইরয়  
উি টা জানা বেল না বিাঁধায় উি টা োব স-ই বেল।  
. 
োব স িলরলা, “Coprofilia হল এমন একবট লর্ৌন আচ ণ লর্খারন িযবি মলমুরত্র  সংস্পরশ্ব এরস আনন্দলাভ কর । 
বেনলযারন্ড  একবট সারভব লথরক জানা র্ায় লর্ ১৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচার  বলপ্ত। একিা  বচিা করুন ভাই। 
সমকামী া লমাট জনসংখযা  একবট েুদ্রত্ম অংশ্। ত্া পর ও এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচা  ত্ারে  মরধয ১৭%। আনুপাবত্ক 
বিচার  এই পা রসরন্টজটা ত্াহরল কত্ বিশ্াল?  
সমকামীরে  মরধয ধষবকামও লিবশ্ লেখা র্ায়। ৩৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচার  বলপ্ত। সমকামী া লর্ৌনত্াবড়ত্ লিবশ্ 
হয়। একটা পর্বারয় এরস সমকামী া আত্ন বিধ্বংসী বচিা-রচত্না  অবধকা ী হরয় র্ায়। ‘New York Times’  একবট 
প্রবত্রিেন লথরক লেখা র্ায়, এইিস আিাি সমকামী িযবি  ত্া  লসেুয়াল পাটবনার   মরধয এইিস এ  ভাই াস েবড়রয় 
লেয়া  পর ও এ বনরয় লকান অনুত্াপ লনই। লকান অনুরশ্াচনা লনই। এেড়া সমকামী া উন্নাবসক প্রকৃবত্  হয়। সমাজ ও  াি 
বনরয় ত্ারে  লকান মাথািযথাই থারক না। অপ বেরক Bagley ও Tremblay’  ব সাচব লথরক লেখা র্ায়, সমকামী িযবিরে  
মরধয আত্মহত্যা  প্রিণত্া বিষকামীরে  লচরয় ২ লথরক ১৩.৯ গুণ লিবশ্”। 
. 
োব রস  কথা লশ্ষ হরল  বেক ভাই িলরলন, “লত্া  লাস্ট্ পরয়ন্টটা  সারথ আবম একমত্ হইরত্ পা লাম না োব স”। 
- লকন ভাই? 
- আত্মহত্যা কস আ  মানবসক সমসযাই কস। এইগুলা  জনয কইলাম সমকামী া োয়ী না। এইিা  জনয োয়ী লহারমারোবিয়া। 
োয়ী সমারজ  হুজু গুলা। র্া া উঠরত্ িইরত্ সমকামীরে  বির াধীত্া কর । আ  লহারমারোবিয়া েড়াইিা  কাম কর । 
সমকামীরে  সামাবজকভারি মাইনযা বনরল এই সমসযািা মরন অয় আ  থাকরিা না। 
- ভাইরয়  বনিয় জানা আরে, লনো লযান্ড এ সমকামী বিরয় আইনবসদ্ধ। মারন লসখারন সামাবজকভারি সমকাবমত্ারক লকান 
অপ াধ িরল িণয ক া হয় না। 
- হ জাবন। জানুম না লকন? 
- ভাল। লনো লযারন্ড  General Psychiatry’  লেয়া ব রপাটব লথরক জানা র্ায়, ত্ারে  লেরশ্ সমকামীরে  মরধয মানবসক 
সমসযা অরনক লিবশ্। সমকামী া অরনক লিবশ্ লমন্টাল বিরপ্রশ্রন ভুরি। অপ বেরক কানািা একবট উো   াি। লর্খারন 
সমকাবমত্া সাধা ণ বিষয়। কানািায় িের  লর্ কবট আত্মহত্যা  ঘটনা ঘরট ত্া  মরধয ৩০% আত্মহত্যাকা ী সমকামী। একটু 
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লেয করুন ভাই। এই সি  ারি লহারমারোবিয়া লনই। ত্া পর ও এখারন সমকামীরে  মানবসক সমসযা বিষমকামীরে  লথরক 
লিবশ্। আ  এ লথরকই িুো র্ায়, সমকামীরে  মানবসক সমসযা  কা ণ লহারমারোবিয়া নয়। হুজু  াও নয়। ত্া া বনরজ াই এ  
জরনয োয়ী। ত্ারে  লর্ৌন-উশৃ্ঙ্খল জীিন র্াপনই এ  জনয োয়ী। 
- আইচ্ছা োব স। সমকাবমত্া লত্া খৃরষ্ট  জরম ও অরনক আরি লথইকাই চইলা আইত্ারে। ত্াইরল এইিার  বক স্বাভাবিক 
আচ ণ বহরসরি ধ া র্াইরিা না? 
- আপবন ধষবণরক কীভারি লেরখন? এটারক বক আপবন স্বাভাবিক আচ ণ মরন কর ন? 
- পািরল কয় বক? হা হা হা। ধষবণর  বক লকান সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক আচ ণ িইলা মাইনা বনি? হা হা হা। 
- লকন বনরি না ভাই? আপনা  আপবি লকাথায়? ধষবণ লত্া খৃরষ্ট  জরম  অরনক আরি লথরক চরল আসরে।  
. 
 বেক ভাই চুপচাপ। কবে  কাপবটরক ঘু ারচ্ছন। কপাল ভাাঁজ কর  বক লর্ন বচিা ক রেন? হয়রত্া মরন মরন ভািরেন, ‘আমা  
লশ্ষ লটাপটাও োব সরক লিলারনা লিল না’।  বেক ভাই এ  বনিিত্া আমারক সবত্যই আনবন্দত্ ক রে। আসরল বমথযা র্ত্ই 
বিশ্াল লহাক না লকন, ত্া  বস্থবত্ লনই। বমথযা লত্া সমুরদ্র  লেনা  মত্। আ  লেনা লত্া বিলীন হরয়ই র্ায়। 
. 
 বেক ভাই চুপ কর  আরেন লেরখ োব স িলরলা, “সমকাবমত্ারক সহজলভয ক া  জনয আরমব কারক আজ চ ম মূলয বেরত্ 
হরচ্ছ। আরমব কা আজ লর্ৌন বিকা গ্রস্থ  ারি পব ণত্ হরয়রে। লর্ৌনর াি লসখারন মহামাব  আকা  ধা ণ কর রে। আরমব কা  
৬৫ বমবলয়ন নািব ক বিবভন্ন লর্ৌনর ারি আিাি। র্শুধুমাত্র HIV-লত্ আিাি হল ১.২ বমবলয়ন। এরে  মরধয সমকামীরে  
পব মাণ হল ৫৪%। আরমব কা  লমাট জনসংখযা  মাত্র ৩.৫% হল সমকামী। তু্লনামূলক অনুপারত্ সমকামী া এরকিার ই 
নিণয। বকন্তু সংিমরণ  বেক লথরক এ াই সংখযািব ষ্ট। শুধুমাত্র ২০১২ সারল ১৩,৭১২ জন এইিস আিাি ল ািী  মৃতু্য ঘরট। 
র্ারে  মরধয লমবেমাম-ই হল লি অথিা ললজবিয়ান। লর্ৌনর াগুরলা  ৫৭% সমকামীরে  ো া েড়ায়। 
 বেক ভাই। একটু ভািুন। লভরি লেখুন, সকামীত্া কত্টা ভয়ানক িযাবধ। সমারজ  জনয কত্টা েবত্ক । িযবি  জনয কত্টা 
ধ্বংসাত্মক। এ  পর ও র্বে আপবন সমকাবমত্া  পে লনন, আ  সমকাবমত্া  বির াধীত্া ক া  জনয হুজু রে  সমারলাচনা 
কর ন; লত্া আমা  িলা  বকেুই লনই ভাই। এস ইউ  উইস ব্রাো ”।  
. 
ক্লারস  সময় হরয় বিরয়বেল। ত্াই আবম োব সরক ইশ্া া বেলাম। ওাঁ কথা থাবমরয় বেল।  বেক ভাইরয়  কাে লথরক আম া 
বিোয় বনরয় েযাকাবট  বেরক র্াত্রা ক লাম। চরল র্াওয়া  সময় আবম  বেক ভাইরয়  মুরখ  বেরক ত্াকাবচ্ছলাম। ত্াাঁ  মুখটা 
লিশ্ শুকরনা লেখাবচ্ছল। প াবজত্ নসবনরক  মত্ মরন হবচ্ছল। আ  হরিই না লকন? বত্বন আজও োব রস  কারে লহর রেন। 
মা াত্মকভারি লহর রেন। আসরল বমথযা কখরনাই সরত্য  সামরন জয়ী হরত্ পার  না। লকননা বমথযা  লস েমত্া লনই।  
. 
ক্লারস লপৌঁোরনা  প  আবম োব সরক িললাম, ‘আজ র্া লেখাবল না লোি।  বেক ভাইরক এরকিার  লভাাঁত্া কর  লোঁরড় বেবল’।  
. 
োব স বকেু িলরলা না। লকিল ওাঁ  বচ রচনা হাাঁবসটা উপহা  বেল। লিশ্ নজ কাড়া হাবস। লর্ন মুরিা ে রে। 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhiv%2Ftopics%2Fsurveillance%2Fbasic.htm&h=ATPR7Ce5P4ixBfG94bqV34OT9S2YhXLqofMeqISQWKeZfer1nrhrpOR5iEudMUUjHjpptIzi6sX5YqLPt2ZkPm_AXs6ik26zaXNN54FAI6NaVEXIEyDq6oT38OBMhViCTwPMsibbt_gQY-wlyYfhcueMv4J6XeVUlJ-bro6eKD8S0qx6sBgfy1qfJZ79zVuSNrP98hjxkY5P5Zmi9h-R1XKtGrlBZ09P8bXc8uAchXUb9H6dgrxzqOva-spT-l1rF-Ro18qlrrR0Qlw58T_riDOR5SrQnK3l84sgl7EdgA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youth-suicide.com%2Fgay-bisexual%2Fgbsuicide1.htm&h=ATPnqqRY_pEL3QzIK9n2j0tBwqtCN_sASk18asN_d2SacPOwmxZAOtD-7AMF1niwj31hpYpr_4gPF6mxfeHqDuUY8nvGplIE1qvt-9hX9j3v066wU258u0BEAVGJgBMMdpMJfTo6iKNCSnZk089zUk6YU2ig0KZi6gTl4KyF03U6hXkhuL_xwnuvWgFvdtZ0PAV2nEGcYHjlyOkEjmrEo63_KfHfEmQRBae_s9yZUnHBS-1qPdb_Hi7PQbUYkTbOQk8MmYnPzH5DWpCtttF5bUpYGtCUyzU8XnG9QlJT1g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww2.law.ucla.edu%2F&h=ATP3PtDh8OuupCMNZ6cy6VenZt6Kl388N9TkcZLk6yy7abAzeyBtgASfYZsEVflfyvyKWI4fpYmIODuBS4Dki_gqfXe-Fxbq3oewapiNKwGpvNA4xDtiCXkeTampw_NwtqkFVlzkpcLfxJBlhGn1UclddCB5tG8mnOpD4lfnLzzoI1VY5DjcmPrvblMiEtH6WXkMGLY8r6dnqhZpZ0nvRdbGlJoE3BeWR3VsDQBu26qkIP8N01w8mjmLqxacU6a1nkLLGu84McVS45bIlEUPfiv7qpm7Y0WU8dzZizn2vw
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29) https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Coprophilia 
30) https://en.m.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS 
31) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sadism 
  

https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Coprophilia
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FHIV%2FAIDS&h=ATN2S7NUB8999kpHhxMWLnqQhDPAELD2uc0TY5Hqtm_2hvDkTl6hxDOQinS1KVJhtzQvOCWs7D6K7FydmglAPW_BsUda4maAO_Lqzw8D2915WZhhXpfep3Ddes24Rd6Mnl-4_nSd1zjzDtiJ2gPDmEbzUx8leVnxiyxzcv-g9lkCvKSmKiMNDgfJzCoGpuUFI5Zzpcde89GslcJCdKnTItHb_h9IgxA3b2t12LTwjiwY_F8nwxAkG09OJ9VUXPIGc4phwFazw_cAcpBkDwNxw4jmNouZgzXmjqYAM36udg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FSadism&h=ATN30rY7oKC_O15v87Fk43ce68Hnx_lwpk7XTxGNNcm7OaW5Oap16Inf9ZHv6bWVbxd8f0rd0PyD_LZHOvl0BUm5UMAwuLcISJXkVo56Ptd8MoS87_9S_Y2Qhjl8DjyYIifNQzK9L263wFddpO69XsbhVnKKim5XxTJvo3YmisTUNXExpmjjuo5r0mUMlLYPPeTf5F58WPyXl7tfq2LhKEKk8mfJByFZCL7VmUsW4bSuZ1fTGaPJaKS4-MEqLGdCNx9LQLo2ielUAwWMYltWb64SFMFek54D0suGFBK4tw
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১৩৭ 
পৃবথিী  ২৩.৫° লকারণ লহরল থাকাঃ ল াজাো রে  উপ  আল্লাহ  নযায়বিচার   
েৃষ্টাি  

-আলী লমািাো 
 
 

 
 

প্রবত্ িে   মর্ান মাস আসরলই অরনরক  মরন একবট প্রশ্ন জারি লর্, মুসবলমরে  লকন আ বি বহজ ী সাল অনুর্ায়ী ল ার্া 
 াখা  বনরেবশ্ লেওয়া হরয়রে? একইভারি আ ও একবট প্রশ্ন ওরঠ লর্, প্রবত্ িে ই  মজান মারস লকারনা লকারনা জায়িা  মানুষ 
মাত্র ১২-১৩ ঘণ্টা উপিাস, আিা  লকারনা লকারনা জায়ািা  মানুষরক ২০-২২ ঘণ্টা উপিাস থাকরত্ হয়। মরন হরত্ পার , এটা 
বক আল্লাহ ত্ায়ালা  ত্াাঁ  িান্দারে  উপ  অবিচা  নয়? 
. 
এখারন আবম আমা  সীবমত্ জ্ঞারন  সাহারর্য িযাপা বট িযাখযা ক া  লচষ্টা ক বে। আশ্া কব , জানারত্ পা রিা আল্লাহ  অনুগ্রহ 
কত্টা িভী । র্া া িুেরত্ পা রিন, আমা  মরন হয়, ত্া া আল্লাহ  প্রবত্ ভারলািাসা ও কৃত্জ্ঞত্া প্রকারশ্  ভাষা হাব রয় 
লেলরিন। প্রকৃত্পরে এই বিষয়বট লথরকও আল্লাহ  অবিত্ব অনুভি ক া র্ায়। একজন আল্লাহ্ না থাকরল এটা কখনওই এত্ 
পব কবল্পত্ হত্ না। 
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. 
প্রথম প্ররশ্ন  উির  িলা র্ায় লর্, র্বে লসৌ িের   লকান বনবেবষ্ট মারস ল ার্া  াখা  বনরেবশ্ লেওয়া হত্, ত্াহরল লর্ এলাকায় 
ওই সময় গ্রীষ্মকাল, লসখানকা  ললারকরে রক বচ কাল গ্রীষ্মকারলই ল ার্া  াখরত্ হত্। আিা  লর্ এলাকায় ওই মারস শ্ীত্কাল, 
লসখানকা  ললারক া বচ কাল শ্ীত্কারলই ল ার্া  াখরত্ন। 
বহজব  সাল অনুর্ায়ী ল ার্া পালন ক া  সুবিধা হল, এবট লসৌ িে  লথরক ১১ বেন কম। র্া  েরল  মর্ান মাস প্রবত্ িে  
লসৌ িে  (অথবাৎ বিস্ট্াব্দ) লথরক ১১ বেন কর  এবিরয় আরস। েরল একই এলাকায় বিবভন্ন ঋতু্রত্  মজান মাস হয় এিং 
একই এলাকা  মানুষ বিবভন্ন ঋতু্রত্ ল ার্া পালন ক া  সুরর্াি পান। 
এ িে  লম মারস  লশ্ষ সপ্তারহ  মর্ান আ ম্ভ হরত্ চরলরে। পর   িে   মর্ান মাস ১১ বেন এবিরয় আসরি। বহরসি ক রল 
লেখা র্ারি, বঠক ৩৩ িে  প  আিা  এই লম মারস  লশ্ষ সপ্তারহই  মজান শুরু হরি। অথবাৎ, লকান িযবি র্বে একনািার  ৩৩ 
িে   মজান মারস ল ার্া  ারখ, ত্াহরল লস সমি ঋতু্রত্ ল ার্া ক া  সুরর্াি পারি। আিা  মানুরষ  িড় আয়ু প্রায় ৭৫ িে । 
ত্াই ধ া লর্রত্ পার  একজন মানুষ লমাটামুবট ৬৫ িে  ল ার্া কর  (জীিরন  প্রথম ১০ িে  িাে লেওয়া হল)। আিা  লর্রহতু্ 
৩৩ িে  অি  একই ঋতু্রত্  মর্ান মাস আরস, ত্াই লকান িযবি (প প  ৬৬ িের ) ৬৬বট  মর্ারন ল ার্া ক রল ওই িযবি 
সা াজীিরন (একই জায়িায় থাকরল) একই ঋতু্রত্ ২ িা  ল ার্া ক া  সুরর্াি পারিন। অথবাৎ, গ্রীষ্মকারল ২ িা , শ্ীত্কারল ২ 
িা , িষবাকারল ২ িা   মর্ান পারিন। সুত্ াং, এটা স্পষ্ট লর্, চান্দ্রিে  অনুর্ায়ী ল ার্া  াখা  বনরেবরশ্  েরল মানুরষ  লর্ 
সুবিধা হরয়রে ও সা া বিরশ্ব  মানুরষ  উপ  লর্ সমান অবধকা  লেওয়া হরয়রে, লসৌ িে  অনুর্ায়ী ল ার্া  াখা  বনরেবশ্ বেরল 
ত্া লকানভারিই সম্ভি হত্ না। 
. 
বেত্ীয় আর কবট লর্ প্রশ্ন ওরঠ, ত্া হল, এিে  উি  ভা ত্, িাংলারেশ্সহ ককবটিাবি ল খা  কারে অিবস্থত্ এলাকা  ললারক া 
লমাটামুবট ১৫ ঘণ্টা উপিাস থারকন। লসরেরত্র, আইসলযান্ড, আয়া লযান্ড, লিনমাকব, ন ওরয়  মত্ লেরশ্  মানুষ া প্রায় ২০-২২ 
ঘণ্টা উপিাস থাকরত্ হয়! স্বাভাবিকভারিই অরনরক  মরন প্রশ্ন উঠরে লর্, এটা বক আল্লাহত্ায়ালা  ত্াাঁ  িান্দারে  উপ  অবিচা  
নয়? 
বকন্তু, বহরসি ক রল লেখা র্ারি, এবটও আল্লাহত্ায়ালা  অবিচা  নয়। ি ং নযায় বিচার   আর কবট েৃষ্টাি। নীরচ  আরলাচনায় 
লেখা র্ারি, প্রকৃত্পরে পৃবথিী  সিাই িড় বহরসরি একই পব মাণ সময় উপিাস থারক। 
বিজ্ঞানী া িরিষণা কর  লেরখরেন, পৃবথিী সারড় লত্ইশ্ বিবগ্র (23½°) লহরল সূর্বরক প্রেবেন কর । আিা  পৃবথিী  কেপথ 
সমূ্পণব লিালাকা  নয়, অরনকটা বিম্বাকৃবত্। র্া  েরল ঋতু্ পব িত্বন হয়। আিা  পৃবথিী লিালাকৃবত্ হওয়ায় ও 23½° লহরল 
থাকায় পৃবথিী  সি জায়িায় বেন াবত্র  পব মাণ সমান নয়, বিবভন্ন অিরল  উষ্ণত্াও আলাো, এমনবক ঋতু্ পব িত্বনও একই 
সমরয় হয় না। উি  লিালারধব র্খন শ্ীত্কাল, েবেণ লিালারধব ত্খন গ্রীষ্মকাল। আিা  েবেণ লিালারধব র্খন শ্ীত্কাল, উি  
লিালারধব ত্খন গ্রীষ্মকাল। ২১লশ্ জুন উি  লিালারধব  সিবত্র বেন সিরচরয় িড় হয়। অনযবেরক ওই বেরন েবেণ লিালারধব বেন 
সিবত্র লোট হয়। আিা  ২২লশ্ বিরসম্ব  েবেণ লিালারধব বেন সিরচরয় িড় হয়, বকন্তু উি  লিালারধব বেন সিরচরয় লোট হয়। 
বকন্তু বহরসি ক রল লেখা র্ারি, সা া িের   িড় বহরসরি পৃবথিী  সিবত্র বেন াবত্র  পব মাণ প্রায় সমান। 
নীরচ কলকাত্া, লন্ডন, আবেকা  কাম্পালা ও েবেণ আবেকা  লকপটাউরন  বেরন  সমরয়  ত্থা উপিাস থাকা সমরয়  বহরসি 
লেওয়া হল। 
. 
কলকাত্াঃ কলকাত্া  অিস্থান ২২°৩৪´উি , ৮৮°২২´পূিব। কলকাত্ায় ২১লশ্ জুন সূরর্বােয় শুরু হয় ৩টা ২৫ বমবনরট এিং 
সূর্বাি হয় ৬টা ২৭ বমবনরট। অথবাৎ বেরন  সময় ১৫ ঘণ্টা ২ বমবনট। আিা  ২২লশ্ বিরসম্ব  সূরর্বােয় শুরু হয় ৪টা ৫২ বমবনরট 
এিং সূর্বাি হয় ৫টা ১বমবনরট। অথবাৎ, বেরন  পব মাণ ১২ ঘণ্টা ৯ বমবনট। সুত্ াং সা ািের   বেরন  িড় সময় ১৩ ঘণ্টা ৩৫ 
বমবনট। 
. 
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ঢাকাঃ ঢাকা  অিস্থান ২৩°৪২´ উি , ৯০°২২´পূিব। ঢাকায় ২১লশ্ জুন সূরর্বােয় শুরু হয় ৩টা ৪৫ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৬টা 
৪৮ বমবনরট। অথবাৎ বেরন  সময় ১৫ ঘণ্টা ৩ বমবনট। আিা  ২২লশ্ বিরসম্ব  সূরর্বােয় শুরু হয় ৫টা ১৭ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় 
৫টা ১৬ বমবনরট। অথবাৎ বেরন  সময় প্রায় ১২ ঘণ্টা। অথবাৎ, সা ািের   বেরন  িড় সমরয়  পব মাণ প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৩১ 
বমবনট। 
. 
লন্ডনঃ লন্ডরন  অিস্থান ৫১°৩০´উি , ০°৭´৩৯ˮ পবিম। লন্ডরন ২১লশ্ জুন সূরর্বােয় শুরু হয় ২টা ৪৪ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় 
৯টা ২৫ বমবনরট। অথবাৎ বেরন  পব মাণ ১৮ ঘণ্টা ৪১ বমবনট। আিা  ২২লশ্ বিরসম্ব  সূরর্বােয় শুরু হয় ৬টা ২৩ বমবনরট এিং 
সূর্বাি হয় ৩টা ৫৭ বমবনরট। অথবাৎ বেরন  পব মাণ মাত্র ৯ ঘণ্টা ৩৪ বমবনট। সা ািের   বেরন  িড় সময় ১৪ ঘণ্টা ৭ বমবনট। 
. 
কাম্পালাঃ আবেকা  উিান্ডা   াজধানী কাম্পালা। কাম্পালা বন ের খা  খুি কারে অিবস্থত্। এ  অিস্থান ০°১৯´উি , ৩৩°৩৫ 
পূিব। বন ের খা  কারে অিবস্থত্ হওয়ায় কাম্পালায় সা া িে  প্রায় একই সমরয় সূরর্বােয় ও সূর্বাি হয়। এখারন ২১লশ্ জুন 
সূরর্বােয় শুরু হয় ৫টা ৩১ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৬টা ৫৯ বমবনরট। অথবাৎ বেরন ´িড় সময় ১৩ ঘণ্টা ২৮ বমবনট। ২২লশ্ 
বিরসম্ব  সূরর্বােয় শুরু হয় ৫টা ২৯ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৬টা ৫৪ বমবনরট। অথবাৎ বেরন  সময় ১৩ ঘণ্টা ২৫ বমবনট। সুত্ াং 
সা ািের   বেরন  িড় সমরয়  পব মাণ ১৩ ঘণ্টা ২৬ বমবনট (প্রায়)। 
. 
লকপটাউনঃ লকপটাউন েবেণ আবেকা  একবট গুরুত্বপূণব শ্হ । এ  অিস্থান ৩৩°৫৫´ েবেণ, ১৮°২৫´পূিব। এখারন ২১লশ্ জুন 
সূরর্বােয় শুরু হয় ৬টা ২১ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৫টা ৪৮বমবনরট। অথবাৎ বেরন  িড় সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ বমবনট। ২২লশ্ 
বিরসম্ব  সূরর্বােয় শুরু হয় ৩টা ৪৫বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৪টায়। অথবাৎ বেরন  সময়। অথবাৎ সা া িের   বেরন  িড় সময় 
১৩ ঘণ্টা ৫০ বমবনট। 
. 
উপব উি বহরসিগুবল লথরক লেখা র্ারচ্ছ, বিরশ্ব  প্রায় সি জায়িায় সা ািের   বেরন  িড় সময় প্রায় সমান। সি জায়িায় 
বেরন  িড় পব য়ামাণ সারড় লত্  ঘণ্টা লথরক ১৪ ঘণ্টা  মরধয। সিা জায়িায় উপিাস থাকা  িড় সময় সারড় লত্  লথরক ১৪ 
ঘন্টা। অথবাৎ পৃবথিী  লর্ লকান জায়িা  মানুষ র্বে (প্রথম ১০ িে  িাে বেরয়ও) সা াজীিন  মজান মারস  ৩০ বেন ল ার্া 
 ারখ, ত্াহরল সা াবিরশ্ব  সি মানুষই প্রায় সমান পব মাণ সময় ল ার্া থারক। 
. 
ত্াোড়া, লর্সি এলাকা  মানুষ া (রর্মন আইসলযান্ড, ন ওরয়, লিনমাকব, সুইরিন, উি   াবশ্য়া) এিে  ২১ ঘণ্টা উপিাস 
থাকরেন, ত্াাঁ া ৩৩ িে  প  মাত্র ৮ ঘণ্টা উপিাস থাকরিন। এখারন বিরশ্ষভারি উরল্লখয লর্, বন েীয় অিরল বেরন  িড় 
সময় সারড় লত্  ঘণ্টা। বকন্তু বব্ররটন, জাপান, কানািা  মত্ লেশ্গুবলরত্ এই িড় একটু লিশ্ী। প্রায় ১৪ ঘণ্টা। 
. 
তৃ্ত্ীয় আর কবট প্রশ্ন অরনরকই কর ন লর্, আবেকা  (এিং ভা ত্-িাংলারেরশ্ ও) অরনরকই প্রচণ্ড ি রম অরনক কষ্ট কর  
ল ার্া  ারখন। এমন বক সাহা া মরুভূবম  লকান লেশ্ লথরক এিযাপার  আ রি  শ্ায়খরে  কারে মাসয়ালা জানরত্ লচরয় প্রশ্ন 
এরসরে লর্, এই অত্যবধক ি রমও ত্ারে  উপ  ল ার্া থাকা ে র্ নাবক লকান োড় আরে!! শ্ায়খ া এ  জিারি িরলরেন, ল ার্া 
প্ররত্যরক  উপ  ে র্। লকান োড় লনই। ত্রি মৃতু্য  আশ্ংকা থাকরল প্রাণ িাাঁচারত্ র্ত্টুকু ে কা , ত্ত্টুক জল পান ক া 
লর্রত্ পার । 
িািবিক পরেই বন েীয় অিলগুবলরত্ সা ািে  অত্যি ি ম থারক। ০° লথরক ২৩.৫° উি  ও েবেরন িড় ত্াপমাত্রা থারক 
২৭° লসলবসয়ারস ও লিশ্ী, এমনবক আবেকা  লকান লকান এলাকায় ৫০° লসলবসয়াস পর্বি ত্াপমাত্রা উরঠ র্ায়।। ২৩.৫° 
উি /েবেন অোংশ্ লথরক ৬৬.৫° উি /েবেন অোংরশ্ িড় ত্াপমাত্রা থারক ০°-২৭° লসলবসয়াস। ৬৬.৫° উি /েবেন 
অোংশ্ লথরক ৯০° উি /েবেন অোংরশ্ ত্াপমাত্রা ০° লসলবসয়ারস ও নীরচ থারক। 
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. 
স্বাভাবিকভারিই মরন হরত্ পার  লর্, ৬৬.৫° উি /েবেন অোংরশ্  কারে অিবস্থত্ এলাকা  মানুরষ া মরনা ম আিহাওয়ায় 
ল ার্া  াখরত্ পার ন, র্া  েরল ত্ারে  কষ্ট অরনক কম হয়। বকন্তু িািরিই বক ত্াই? গ্রীষ্মকারল এই এলাকা  মানুষরে  প্রায় 
২০ ঘণ্টা ল ার্া থাকরত্ হয়, র্া অত্যি েীঘব সময়। বকন্তু বন ের খা  বনকটিত্বী মানুষরে  এরত্া েীঘব সময় ল ার্া থাকরত্ হয় 
না। 
অত্এি, স্পষ্ট লেখা র্ারচ্ছ লর্, আল্লাহত্ায়ালা কার া উপ ই লকারনা কম অবিচা  কর ন বন। বন েীয় এলাকা  ললারক া 
প্রবত্িে  অত্যবধক ি রম উপিাস থারকন, বকন্তু প্রবত্িে  ত্ারে  প্রায় একই পব মাণ সময় উপিাস থাকরত্ হয়। অনযবেরক 
সুরমরু বকংিা কুরমরু এলাকা  ললারক া ঠাণ্ডা আিহাওয়ায় ল ার্া থাকরলও লকান লকান িে  ত্ারে  অরনক েীঘব সময় (২০-২২ 
ঘণ্টা) উপিাস থাকরত্ হয়, র্া অত্যি কষ্টক । প্রকৃত্পরে সময় ও ত্াপমাত্রা  এই সুষম িণ্টরন  মাধযরম আল্লাহত্ায়ালা  ত্াাঁ  
িান্দারে  উপ  অনুগ্রহ ও নযায়বিচা ই েুরট ওরঠ। লক জারন, হয়ত্ আল্লাহত্ায়ালা মানুরষ  ল ার্া  াখা  সুবিধারথবই পব কল্পনা 
কর ই পৃবথিীরক ২৩.৫° লকারণ লহরল পব চাবলত্ ক রেন! লর্মন, আল্লাহ্ িরলন- 
. 
“আল্লাহ্ উিম পব কল্পনাকা ী।” (সূ া আনোলঃ৩০) 
“আল্লাহ্ বক বিচা করে  মরধয লশ্রষ্ঠ বিচা ক নন?” (সূ া ত্বীনঃ৪) 
“অত্এি লত্াম া লত্ামারে  প্রবত্পালরক  লকান লকান অনুগ্রহ অস্বীকা  ক রি?” (সূ া আ - হমান) 
. 
পৃবথিী  ২৩.৫° লহরল থাকা  আ  লকান উপকাব ত্া লেখরত্ পাওয়া র্ায় না। আ  পৃবথিী র্বে লহরল না থাকরত্া, ত্াহরল 
সমরয়  এ কম সুষম িণ্টন সম্ভি হত্ না। এ  েরল বচ কাল  মর্ান মারস লমরু অিরল  িাবসন্দা া কম সময় উপিাস 
থাকরত্া, অনযবেরক বন েীয় অিরল  িাবসন্দারে  অত্যবধক ি রম  মরধযও অরনক লিশ্ী সময় উপিাস থাকরত্ হত্। এজনযই 
হয়ত্ আল্লাহত্ায়ালা জ্ঞানীরে  উরেযরশ্য িরলরেন, 
“আল্লাহ  সৃবষ্টজিরত্ জ্ঞানিানরে  জনয বনেশ্বন আরে।” (সূ া আল-িাক্বা াঃ আয়াত্-১৬৪) 
“আবম  াত্রক ও বেনরক েুরটা বনেশ্বন কর বে।” (সূ া িনী ইস াইলঃ আয়াত্-১২) 
“বনিয় নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডরল মুবমনরে  জরনয বনেশ্বনািলী  রয়রে। বেিা াবত্র  পব িত্বরন…িুবদ্ধমানরে  জনয বনেশ্বনািলী 
 রয়রে”। (সূ া আল-জাবসয়াঃ আয়াত্ ৩-৫) 
সুত্ াং, এ লথরক আমারে  বশ্ো লনওয়া উবচত্। আল্লাহ  অনুগ্ররহ  কথা স্ম ণ ক া উবচত্। বকন্তু এ পর ও বকেু িযবি 
আল্লাহ  অনুগ্রহ অস্বীকা  ক রি। ল াজাো রে  উপ  আল্লাহ  এই নযায়বিচা রক অস্বীকা  ক রি। অরনরকই পৃবথিী  বেন-
 াবত্র বনরয় বচিা ক রি এিং সরত্য  কারে লপৌঁোরি বকন্তু বনরজ রে  লিাাঁড়াবম  কা রণ ত্া সরত্ত্বও আল্লাহ্ রক স্বীকা  ক রি না, 
আল্লাহ  বনেশ্বনািলীরক স্বীকা  ক রি না। আল্লাহ্ সিাইরক সবঠক পরথ পব চাবলত্ করুন। 
. 
এখারন আর কবট প্রাসবঙ্গক িযাপার  সংরেরপ আরলাচনা ক া হরচ্ছু্। ত্া হল, লর্সি এলাকায় স্বাভাবিক বনয়রম সূর্ব উেয় হয় না 
িা অি র্ায় না, লসখানকা  মানুষ বক ক রি? 
সুরমরু িৃির খা  উির  অিবস্থত্ ন ওরয়, বেনলযান্ড, সুইরিরন  মরত্া লেশ্গুবল  েবেণ অংরশ্ স্বাভাবিক বনয়রম সূরর্বােয়-সূর্বাি 
হরলও উি  অংরশ্  এলাকাগুবলরত্ গ্রীষ্মকারল সূর্ব অরনকবেন অি র্ায় না, ত্খন ওইসি এলাকায় েীঘববেন বেরন  মরত্া আরলা 
েলমল কর ; আিা  শ্ীত্কারল সূর্ব অরনকবেন ওরঠ না, ত্খন ওই এলাকায় েীঘববেন অন্ধকা  থারক। এ কমই একবট এলাকা 
হল বেনলযারন্ড  উত্বসরয়াবক, লর্খারন িত্ ১৫ই লম ১টা ৩২ বমবনরট সূরর্বােয় হয় এিং সূর্বাি হরি আিাবম ২৯লশ্ জুলাই,১২টা 
৪২ বমবনরট। অথবাৎ  মর্ান মারস সূর্ব আ  অি র্ারি না! র্া  কা রণ এইসি এলাকা  মুসবলম া লসহব  ও ইেত্ার   সমরয়  
বিবভন্ন বনয়ম লমরন চরলন। লর্মন, লকউ লকউ মো  সময় অনুর্ায়ী ল ার্া  ারখন। এরে  রু্বি মো হল মুসবলমরে  প্রধান 
লকন্দ্র। আিা  লকউ লকউ বনকটিত্বী লর্সি এলাকায় স্বাভাবিক বনয়রম সূরর্বােয় ও সূর্বাি হয়, লসখানকা  সময় অনুর্ায়ী ল ার্া 
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 ারখন। আিা  লকউ লকউ  াজধানী শ্হ গুবল  সময় লমরন চরলন। আিা  বেনলযারন্ড  উির   বকেু সংখযক মানুষ তু্ রস্ক  
সময় অনুর্ায়ী ল ার্া  ারখন। এরে  রু্বি তু্ স্ক হল এইসি এলাকা  সিরথরক কারে  মুসবলম লেশ্। প্রকৃত্পরে, প্ররত্যক 
লিাষ্ঠী ই বনরজরে  বনয়রম  সপরে উপরু্ি রু্বি আরে। ত্রি এিযাপার  প্রায় সিাই একমত্ লর্, ইসলাম একবট সহজ-স ল 
জীিনিযিস্থা। এরত্ মানুরষ  জনয কবঠন লকান বনয়ম  াখা হয় বন। আ  ল ার্া  উরেশ্য শুধুমাত্র েীঘব সময় কষ্ট কর  উপিাস 
থাকা নয়। ত্াই সিা  মরত্, এইসি এলাকায় ল ার্া  াখা  সময় িযবিবিরশ্রষ  উপ  বনভব  কর । উরল্লখয এইসি উপব উি 
লেশ্গুবল  উি  অংরশ্ করয়ক েশ্ক আরি মুসবলম সংখযা না থাকরলও িত্বমারন অরনরকই এখানকা  বিবভন্ন খবনরত্ কাজ 
কর ন। এোড়া ই াক, আেিাবনিান, বসব য়া, বলবিয়া ইত্যাবে লেরশ্  অরনক শ্ ণাথবী এই এলাকাগুবলরত্ আশ্রয় বনরয়রে। 
. 
এ লত্া লিল উি  লমরু  কথা। েবেণ লমরুরত্ বক হরি? েবেণ লমরু  অযান্টাকববটকা হল এমন একবট মহারেশ্ র্া  প্রায় পুর া 
এলাকারত্ই ৬ মাস বেন ও ৬ মাস  াত্। র্া  কা রণ এখারনও স্বাভাবিক বনয়রম ল ার্া  াখা অসম্ভি। উরল্লখয, এখারন লকান 
স্থায়ী িাবসন্দা লনই। বকন্তু িরিষণা  কা রণ অরনরক অিস্থান কর ন। অরনরক  মরত্ এখারন র্া া থারকন ত্ারে  বনকটিত্বী 
অরিবলয়া বকংিা বনউবজলযারন্ড  সময় লমরন ল ার্া থাকা উবচত্। ত্রি ১৯৮৯ সারল লসৌবে আ রি  িরিষক িাঃ ইব্রাবহম এ 
আলম ও আ ও করয়কজন অযান্টাকববটকায় লিরল ত্াাঁ া মো  সময় অনুর্ায়ী নামার্ পরড়ন। সম্ভিত্ অযান্টাকববটকারত্ ত্াাঁ াই 
প্রথম নামার্ পরড়ন। আমা  মরত্, এখারন মো  সময়ানুর্ায়ী নামার্ ও ল ার্া ক াই সুবিধাজনক। লকননা বনউবজলযান্ড বকংিা 
অরিবলয়ায় শ্ীত্ ও গ্রীরষ্ম  সমরয়  পাথবকয অরনক। বনউবজলযারন্ড  ওরয়বলংটরন শ্ীত্ ও গ্রীরষ্ম  সমরয়  পাথবকয প্রায় সারড় েয় 
ঘণ্টা। র্া  েরল লকান িযবি গ্রীষ্মকারল অযান্টাকববটকায় লিরল ত্াাঁরক অরনক েীঘবসময় উপিাস থাকরত্ হরি বকন্তু লকান িযবি 
শ্ীত্কারল এখারন লিরল ত্াাঁরক অরনক কম সময় উপিাস থাকরত্ হরি। অনযবেরক মো  সময় অনুর্ায়ী ল ার্া থাকরল প্রায় 
সা ািে ই একই পব মাণ সময় উপিাস থাকরত্ হরি। লকননা মোয় গ্রীষ্মকারল (২১ লশ্ জুন) বেন ১৪ ঘণ্টা ৫৫ বমবনট ও 
শ্ীত্কারল (২২লশ্ বিরসম্ব ) বেন ১২ ঘণ্টা ১৩ বমবনট। 
. 
ত্রি, উি  লমরু লহাক বকংিা েবেণ লমরু লহাক, এইসি এলাকা  মানুষ া র্বে সা া জীিন বিরশ্ব  “লর্ লকান একবট বনবেবষ্ট 
জায়িা”  সময় অনুর্ায়ী ল ার্া  ারখন, অথবাৎ অরিবলয়া লহাক বকংিা মো বকংিা তু্ রস্ক  সময় অনুর্ায়ী ল ার্া  ারখন, ত্াহরল 
এখারনও লেখা র্ারি ত্া া িড় সময় (সারড় লত্  ঘণ্টা লথরক ১৪ ঘণ্টা) অনুর্ায়ীই ল ার্া  ারখন। এিযাপার ও লেখা র্ারচ্ছ, সৃবষ্ট  
লস া মানিাজাত্ী  উপ  আল্লাহ্ লকান কম অবিচা  কর নবন। ত্াই বিরশ্ব  প্রবত্বট জায়িা  সি মানুষ সা াজীিন ল ার্া  াখরল 
আসরল ত্াাঁ া প্ররত্যরকই সমান পব মাণ সময় (িরড় সারড় লত্  ঘণ্টা লথরক ১৪ ঘণ্টা) ল ার্া িা উপিাস থারকন। ত্াই ি ম 
লেরশ্  মানুষ র্া া অত্যবধক ি রম ল ার্া  াখরেন ত্ারে  ভািা উবচত্ উি  বকংিা েবেণ লমরু  কারে অিবস্থত্ লেশ্গুবল  
মানুরষ  কথা, র্া া েীঘব ২০-২২ ঘণ্টা ল ার্া  ারখন। আিা  র্া া উি  বকংিা েবেণ লমরু  কারে িসিাস ক রেন, ত্ারে  
ভািা উবচত্ বন েীয় লেশ্গুবল  মানুষরে  কথা, র্া া অত্যবধক ি রম ল ার্া  ারখন। পব রশ্রষ একথাই িলরিা লর্, এখারন 
সময় ও ত্াপমাত্রা  লর্ সুষম িণ্টরন  কথা আরলাচনা হল, ত্া  জনয প্ররত্যক মুবমরন ই আল্লাহ  শুকব য়া আোয় ক া উবচত্। 

 
 
ত্থযসূত্রঃ 
সুরর্বােয়, সূর্বারি  সময়সূচী লনওয়া হরয়রে, www.sunrise-and-
sunset.com, www.islamicacademy.org, www.islamicfinder.com লথরক। অনযানয ত্থয www.wikipedia.com ও অনযানয 
ওরয়িসাইট লথরক। 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sunrise-and-sunset.com%2F&h=ATPcO3NJpBwr-F97U5pfeETF_II-cZ58ixqeA5H-Cwhqtv6KQmiLZ24gtbMdfXUxpclK3q5t-uTtcB95Es8C5TmnB_V2bSuygt1Nwt20ke83d2T4rDvP7ZrfG3A5Xgsk0I9GHTyJEgrEK46xqA0FsGR_4OVmkL9TURRSDBvajqETUa7QMFJ9ywEKNW16Hiqzee2D_YqcHph50SPTvNG41CvDOyU38lV-hzqBkME0MrLOZ7v5A9wx8wEp-Sy4xC7t11qncg_2FurS-_WxpvjOWKIyaVfwkg38x4yWOw7Ctw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sunrise-and-sunset.com%2F&h=ATPcO3NJpBwr-F97U5pfeETF_II-cZ58ixqeA5H-Cwhqtv6KQmiLZ24gtbMdfXUxpclK3q5t-uTtcB95Es8C5TmnB_V2bSuygt1Nwt20ke83d2T4rDvP7ZrfG3A5Xgsk0I9GHTyJEgrEK46xqA0FsGR_4OVmkL9TURRSDBvajqETUa7QMFJ9ywEKNW16Hiqzee2D_YqcHph50SPTvNG41CvDOyU38lV-hzqBkME0MrLOZ7v5A9wx8wEp-Sy4xC7t11qncg_2FurS-_WxpvjOWKIyaVfwkg38x4yWOw7Ctw
http://www.islamicacademy.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islamicfinder.com%2F&h=ATMfLWOS00pzZHdvAM3HvhePYnP6MwPmGPq5-J3-wb9z67P7Z1GlDfS6ptxSqFwC6QvUH1bOhQtcxGxKT12xecKCA9Uad5tXcyRK2dUrriOtAvgVqpMgvUEiWQAlnl9ZA7f05KRpGcaLsbqltvM0nEfc6lG_6Z62PWfJVBdRwT7O6gNd6xcM8dVdCIOkn6fz_o5CrzQbELmpiVglwAyUHEwJ260C4NMXe9H0fYKbhF8m4vE7yPRdWvb8duj7NLQ-M7aKzJOEGw-b_YqxT25JYz-eFI_HE_sdrvCKevNb6g
http://www.wikipedia.com/
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১৩৮ 
কু আরন বক আসরলই বিষ্টানরে  বত্রত্বিাে (Trinity) বনরয় ভুল ত্থয আরে?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

কু আরন  সবঠকত্ব িা accuracy বনরয় প্রশ্ন তু্রল বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া লর্সি অবভরর্াি উত্থাপন কর  ত্া  
মরধয অনযত্ম হরচ্ছ কু আরন বত্রত্বিাে (trinity) সম্পবকবত্ ত্থয।ইসলাম বির াধী এসি প্রচা রক  োবি হরচ্ছঃ কু আরন  
ললখক বিষ্টানরে  বত্রত্বিাে সম্পরকব জানরত্ন না(!!), কু আরন বিষ্টানরে  বত্রত্বিােরক নাবক ভুলভারি উপস্থাপন ক া হরয়রে 
(নাউরু্বিল্লাহ)। ত্া া িরল-- কু আরন নাবক িলা হরয়রে বিষ্ট ধরমব  বত্রত্বিাে ঈশ্ব , বর্শু{ঈসা(আ)} ও মব য়মরক বনরয় 
িবঠত্।অথচ বিষ্টান া এভারি বত্ররত্ব বিশ্বাস কর  না; ত্ারে  বিশ্বাস অনুর্ায়ী বত্রত্ব (trinity) ঈশ্ব , বর্শু ও পবিত্র আত্মারক বনরয় 
িবঠত্। 
. 
এই োবি  স্বপরে ত্া া কু আরন  সু া মাবয়োহ  ১১৬নং আয়াত্ লেখায়। 
. 
✔ “ র্খন আল্লাহ িলরলনঃ লহ ঈসা ইিরন মব য়ম! তু্বম বক ললাকরে রক িরল বেরয়বেরল লর্, আল্লাহরক লেরড় আমারক ও 

আমা  মাত্ারক উপাসয সািযি ক ? ঈসা িলরিন; আপবন পবিত্র! আমা  জরনয লশ্াভা পায় না লর্, আবম এমন কথা িবল, র্া 
িলা  লকান অবধকা  আমা  লনই। র্বে আবম িরল থাবক, ত্রি আপবন অিশ্যই পব জ্ঞাত্; আপবন লত্া আমা  মরন  কথা ও 
জারনন এিং আবম জাবন না র্া আপনা  মরন আরে। বনিয় আপবনই অেৃশ্য বিষরয় জ্ঞাত্।“ 
(কু আন, মাবয়োহ ৫:১১৬) 
. 
লেয করুন, এ আয়ারত্ ঘুণাের ও বত্রত্ব/বত্ন এ কম লকান কথা লনই। এখারন শুধুমাত্র বিষ্টানরে  ো া ঈসা(আ) ও 
মব য়ম(আ) এ  উপাসনা ক া  কথা িলা হরচ্ছ। সংবেষ্ট আয়াত্ লচক ক রত্ই বিষ্টানরে  ভ্রাি োবি  অসা ত্া পব লবেত্ 
হরচ্ছ। 
. 
এখন প্রশ্ন আসরত্ পার ঃ বিষ্টানরে  বত্রত্বিাে সম্পরকব কু আন কী িরল? 
পবিত্র কু আরন লমাট ২বট আয়াত্ পাওয়া র্ায় র্ারত্ বত্রত্বিারে  কথা আরলাবচত্ হরয়রে।চলুন লেবখ লস আয়াত্গুরলারত্ 
প্রকৃত্পরে কী িলা হরয়রে। 
. 
✔ “বনিয় ত্া া কারে , র্া া িরলঃ আল্লাহ #বত্রন _এক; অথচ এক উপাসয োড়া লকান উপাসয লনই। র্বে ত্া া স্বীয় উবি 

লথরক বনিৃি না হয়, ত্রি ত্ারে  মরধয র্া া কুের  অটল থাকরি, ত্ারে  উপ  র্যনাোয়ক শ্াবি পবত্ত্ হরি।” 
(কু আন, মাবয়োহ ৫:৭৩) 
. 
✔ “লহ আহরল-বকত্ািিণ! লত্াম া েীরন  িযাপার  িাড়ািাবড় কর া না এিং আল্লাহ  শ্ারন বনত্াি সঙ্গত্ বিষয় োড়া লকান 

কথা িরলা না। বনঃসরন্দরহ মব য়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহ   সূল এিং ত্াাঁ  িাণী র্া বত্বন লপ্র ণ কর রেন মব য়রম  বনকট 
এিং রূহ-ত্াাঁ ই কাে লথরক আিত্। অত্এি, লত্াম া আল্লাহরক এিং ত্া   সূলিণরক মানয ক । আ  একথা িরলা না লর্, 
আল্লাহ #বত্রন _এক, একথা পব হা  ক ; লত্ামারে  মঙ্গল হরি। বনঃসরন্দরহ আল্লাহ একক উপাসয। সিান-সিবত্ হওয়াটা 
ত্াাঁ  লর্ািয বিষয় নয়। র্া বকেু আসমান সমূহ ও র্মীরন  রয়রে সিই ত্া । আ  কমববিধারন আল্লাহই র্রথষ্ট।” 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%8F%E0%A6%95?source=feed_text&story_id=345219125914474
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(কু আন, বনসা ৪:১৭১) 
[সংবেষ্ট আয়াত্গুরলা  অনুিাে লনয়া হরয়রে এই ওরয়িসাইট 
লথরকঃ https://goo.gl/PRw2Up এিং https://goo.gl/DFwlQn ; অনুিােক মাওলানা মুবহউেীন খান। ] 
. 
আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ বত্রত্বিাে সংবেষ্ট আয়াত্গুরলারত্ লমারটও মব য়ম(আ) এ  কথা উরল্লখ লনই!  
অথবাৎ কু আরন বত্রত্বিােবিষয়ক ত্রথয ভুল আরে—নাবিক ও বিষ্টান প্রচা করে  এই অবভরর্ািবট বনজবলা বমথযা োড়া বকেুই 
নয়।  
. 
বির াবধ া হয়রত্া িলরিনঃ স াসব  বত্ররত্ব  কথা না থাকরলও কু আন লত্া সু া মাবয়োহ  ১১৬নং আয়ারত্ োবি ক রে 
বিষ্টান া মব য়রম  উপাসনা কর । এই ত্থয কত্টুকু সবঠক? লকান বিষ্টান বক মব য়ম(আ) এ  বনকট প্রাথবনা কর ? 
. 
এ  উির  আম া মুসবলম া র্া িলি ত্া হরচ্ছ—কু আরন  ত্থয সমূ্পণব সবঠক। 
িত্বমান পৃবথিীরত্ বিষ্টানরে  লর্ েল িা বেকবা আরে, ত্া  মরধয সি লথরক িড় ও প্রধান ৩বট েরল  েু’বট েল হরচ্ছ কযারথাবলক 
ও অরথবািে চাচব। [১] এই ২ েরল  বিশ্বাস হরচ্ছঃ মব য়ম হরচ্ছন ঈশ্বর   মা(Mother of God)। [২] 
শুধু ত্াই নয়, বত্ররত্ব  অংশ্ মরন না ক রলও এ া মূবত্ব সহরর্ারি মব য়রম  বনকট প্রাথবনা কর ।ঈশ্বর   বনকট সুপাব শ্কা ী 
বহসারি বিশ্বাস কর । [৩] 
. 
কারজই আম া লেখরত্ পাবচ্ছ, কু আন বিষ্টানরে  ধমবীয় বিশ্বাস সম্পরকব লর্ ত্থয বেরয়রে ত্া িত্বমান সমরয়  বিষ্টানরে  সারথ 
পুর াপুব  সামিসযপূণব। 
. 
ত্রকব  খাবত্র  র্বে ধর ও লনয়া হয় কু আরন মব য়ম(আ)রক বত্রত্ব িা বিবনবট  অংশ্ িলা হরয়রে, ত্াহরলও লসবট লথরক 
কু আরন  ভুল লি  ক া সম্ভি নয়। 
. 
কা ণ-- বিষ্টিারে  ইবত্হাস প্রায় ২ হাজা  িের   পু রনা। এ ২ হাজা  িের   ইবত্হারস বিষ্টানরে  মরধয অজস্র েল-
উপেরল  সৃবষ্ট হরয়বেল। প্রাচীন ও মধযরু্রি হাজা  হাজা  বিষ্টান েল বেল লর্গুরলা িত্বমারন লনই{লর্মনঃ Basilidians, 
carpocratians, Ebonites}। আিা  িত্বমান রু্রি অরনক েল আরে র্া ২০০ িে  আরিও বেল না{লর্মনঃ Jehovah’s 
Witness, Mormon}। 
বিষ্টিারে  প্রাচীন রু্ি লথরক এমন বকেু েল বেল র্া া মব য়মরক ত্ারে  বত্ররত্ব  অংশ্ িরল বিশ্বাস ক ত্। Mariamites নামক 
এক বিষ্টান েরল  পব চয় পাওয়া র্ায় র্ারে  বত্রত্ব িবঠত্ বেল বপত্া(ঈশ্ব ), পুত্র(বর্শু) ও মাত্া(মব য়ম) বনরয়। [৪] 
Washington Irving ও Hugh Griffith এ  মুহাম্মাে(স) এ  জীিনীমূলক িই ‘Mohammed’ এ উরল্লখ ক া হরয়রেঃ 
Mariamiteিণ বপত্া,পুত্র ও মাত্া{God the Father, God the Son, God the Virgin Mary} এই বত্ররত্ব বিশ্বাসী বেল। এ 
োড়া Collyridianনারম আ ি অিরল একবট বিষ্টান েল বেল র্া া কুমা ী মব য়মরক পুজা ক রত্া ও ত্াাঁ  জনয উৎসিব 
ক রত্া। [৫] 
এ োড়া George Sale, Reverend Gilbert Reid D.D, William Cook Taylor, John Henry Blunt D.D, Allan 
Freer, John William Draper, Reverend James Gardner সহ আর া অরনক বিষ্টান বিরশ্ষজ্ঞ উরল্লখ কর রেন লর্ঃ 
বিষ্টধরমব  প্রাচীনকাল লথরকই লিশ্ করয়কবট েল বেল র্া া কুমা ী মব য়রম  উপাসনা ক ত্ এমনবক স াসব  বত্ররত্ব  অংশ্ 
বহসারি বিশ্বাস ক রত্া। [৬] 
. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FPRw2Up&h=ATPB7n-8VsnrnJJc8NSPwny6N-eMswquKM93FAov3_hNEUhAmWVt96sfxJq8ad2EpN12Rq4Hq03j9ZDxDpytKydk8UuUyy5FJrNzigXmflDpQ4muY6q36VRYdIdyEZPk4XpkiOsVGLSJPcLDFKorGUpirmE62QOo_e0ThfaHfTWF2VPDEqn-UsaxcFWydyeWHlQ7rU_XfnIQR6BVZWV05wQbyE8JKQoDwilW9ysU_T3BD4IXRFdnySqLwiaE-L4mXxtNiB7T9Ms3pLtGQgKorjhyXg2LX21O4C8nqLmkEw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FDFwlQn&h=ATPUZ_ApejlSmZpgB-rjdvLKF3oZYW3CZHaA280acwfMNbUiMcWvkqPtwVLdBg83dvka0PYdfiJSnQzTaqpGKXzlnqUsKhrMQlMNeW9c-70v8v5pEOZjBn2AGSyi3sxCqqNyAKloJaZxEiDCZRu2F7stU3sZGzKUYvkiIS5Y1mm9uFBB63Fwgdl22c8f_FKtEOmlkeZE_FnrBUNxqPm6gOMt_1jM-GgfuiCO3rNrh3spkUPN6v35qwLACgi0gBVBviSUGPznIrl-n9vqydmi4Ur6JbyWHnxmFRYMDNNsOA
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উপর   আরলাচনা লথরক এবট সুস্পষ্টরূরপ প্রবত্ভাত্ হল—র্া া কু আন লথরক ভুল লি  ক রত্ র্ায়, ত্া া বনরজ াই বিশ্াল এক 
ভুরল  মরধয বনপবত্ত্ আরে। আল্লাহ্ এই অজ্ঞত্া ও বিপথিাবমত্া লথরক সকলরক  ো করুন। 
. 
✔ “ মব য়রম  পুত্র মাবসহ{ঈসা(আ)} লত্া একজন  াসূল োড়া আ  বকেুই নয়; ত্া  পূরিব আ ও িহু  াসূল িত্ হরয়রে, 

আ  ত্া  মা একজন প ম সত্যিাবেনী, ত্া া উভরয়ই খােয আহা  ক ত্। লেয ক ! আবম বকরূরপ ত্ারে  বনকট প্রমাণসমূহ 
িণবনা ক বে। আিা  লেয ক ! ত্া া উটা লকান বেরক র্ারচ্ছ? 
িল - লত্াম া বক আল্লাহ োড়া এমন বকেু  ইিাোত্ ক রি, র্া লত্ামারে  জনয লকান েবত্ ও উপকার   েমত্া  ারখ না? আ  
আল্লাহ সিবরশ্রাত্া, সিবজ্ঞ’। 
িল - লহ আহরল বকত্ািিন(বিষ্টান), লত্াম া স্বীয় ধরমব অনযায় িাড়ািাবড় কর া না এিং ঐ সম্প্রোরয়  প্রিৃবি  অনুস ণ কর া 
না, র্া া পূরিব পথভ্রষ্ট হরয়রে এিং অরনকরক পথভ্রষ্ট কর রে। ত্া া স ল পথ লথরক বিচুযত্ হরয় পরড়রে।“ 
(কু আন, মাবয়োহ ৫:৭৫-৭৭) 
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১৩৯ 
প্রসঙ্গঃ আধুবনক োস প্রথা  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

 [ োসপ্রথা  িযাপার  ললখরক  আর া বকেু ললখা লেখুন (#সত্যকথন) ৮৪, (#সত্যকথন) ৮৫ ও (#সত্যকথন) ৯৪ লত্। ] 
. 

আম া হয়ত্ অরনরকই জাবননা লর্, সা া পৃবথিীরত্ লে লে মানুষ োসপ্রথা  বশ্কা  হরয় আরে। অরিবলয়াবভবিক 
মানিাবধকা  প্রবত্ষ্ঠান Walk Free Foundation এ  The Global Slavery Index ২০১৬ এ  ব রপাটব অনুর্ায়ী র্া ১৬৭বট 
লেরশ্  ওপ  চালারনা হরয়রে ত্ারত্ লেখা র্ায় ৪৫.৮ বমবলয়ন ললাক বিবভন্নভারি োসরত্ব  বশ্কা  হরয় আরে। [১] 
. 
মানিপাচার   মাধযরম বিবভন্ন লেশ্ লথরক পুরুষ, না ী, বশ্শুরে রক বনরয় আনা হয়।র্া  জরনয মানিপাচা  িত্বমারন বিরশ্ব  
অনযত্ম সুসংিবঠত্ ও লাভজনক িযিসারয় পব নত্ হরয়রে। ILO(International Labor Organization) ব রপাটব মরত্ 
মানিপাচা  লথরক প্রায় ১৫০ বিবলয়ন ইউএস িলা  অথব উপাবজবত্ হয়। [২] 
. 
পাচার   প িত্বী সমরয় ত্ারে রক বিবভন্ন কারজ বনরয়াি ক া হয় লর্মনঃ লজা পূিবক কারজ লাবিরয় লেওয়া হয়, কখরনা 
না ীরে রক পবত্ত্ালরয় কাজ ক া  জনয িলপ্ররয়াি ক া হয় িা লর্ৌনোসী/ বেত্া রুরপ ল রখ লেওয়া হয় কখরনা িা অঙ্গহানী 
কর  বভোিৃবিরত্ বনরয়াি ক া হয়। ২০১২ সারল  International Labor Organization এ  ব রপাটব মরত্, প্রায় ২০.৯ 
বমবলয়ন ললাকরক লজা পূিবক কারজ(রোসবি ললিা ) রু্ি ক া হরয়রে। এরে  মরধয প্রায় ৪,৫ বমবলয়নরক(২২%) লর্ৌন বনপীড়ন, 
লজা পূিবক পবত্ত্ািৃবি ক ারনা হয়[৩]। ১৫০বিবলয়্ন িলার   মরধয ৯৯ বিবলয়ন িলা ই লসেুয়াল এেরপ্লারয়শ্ন খাত্ লথরক 
আরস!!!  
. 
অপ বেরক UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) এ  ২০১১ এ  ব রপাটব মরত্ পাচা কৃত্রে  মরধয 
প্রায় ৪৯% ই হরলা না ী।[৪] সারথ লমাট পাচার   ৫৩% ই লর্ৌন হয় ানী  জনয হরয় থারক।[৫] ২০১২ এ  ব রপাটব এ  মরত্, 
১০ জরন  মরধয ৬জনই লর্ৌন হয় ানী  বশ্কা  হরয় থারক. [৬]  
. 
এই লেরত্র পৃবথিী  বিবভন্ন লেরশ্  অিস্থা লেখা লনওয়া র্াক- 
. 
রু্ি ািঃ- 
. 
The National Human Trafficking Resource Center এ  ব রপাটব অনুর্ায়ী আরমব কা  ২০১৬ সারল  মানিপাচার   
বকেু পব সংখযান তু্রল ধ া হরলা 
. 
সিবরমাট ব রপারটবি লকরস  সংখযা ৭৫৭২বট। র্া  মরধয ৬৩৪০জনই না ী আ  িাকী ৯৭৮জন মাত্র পুরুষ। র্া  অবধকাংশ্ই 
লর্ৌন োসরত্ব  জনযই লিশ্ী ভাি হরয় থারক র্া  সংখযা প্রায় ৫৫৫১বট।[৭] 
. 
বব্ররটন 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=346716149098105
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AE%E0%A7%AB?source=feed_text&story_id=346716149098105
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AF%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=346716149098105
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. 
National Referral Mechanism ব রপাটব মরত্, ২০১৫ সারল বব্ররটরন ২৪৫% মানিপাচা  িৃবদ্ধ লপরয়রে। ২০১৫ সারল প্রায় 
৩২৬৬ জন পাচার   বশ্কা  হরয়রে লর্খারন ২০১৪ ও ২০১১ সারল এ  পব মান বেরলা র্থািরম ২৩৪০ ও ৯৪৮ জন।[৮] 
. 
ভা ত্ 
. 
েবেন এবশ্য়ায় আমারে  পারশ্  লেশ্ ভা রত্ লে লে না ী ও বশ্শু া লর্ৌন হয় ানী  বশ্কা  হয় লর্মনটা বিরশ্ষজ্ঞ া অনুমান 
কর  থারকন। ভা রত্ বনরজরে   াজয লথরক লত্া িরটই ত্াোড়াও িাংলারেশ্, লনপাল, িামবা, মধয এবশ্য়া এিং অনযানয স্থান 
লথরক ভা রত্ না ী ও বশ্শুরে রক পাচা  ক া হরয় থারক।[৯] 
. 
The Ministry of Women and Child Development এ  ব রপাটব মরত্, ২০১৬ সারল ১৯২২৩ জন না ী ও বশ্শু পাচা  
ক া হরয়রে (এটা শুধুমাত্র র্ত্টুকু ব রপাটব ক া হরয়রে ত্া  উপ  বভবি কর ই পব সংখযানকৃত্ লকননা অবধকাংশ্ই ভরয় 
ব রপাটব কর  না) লর্খারন ২০১৫ সারল এ  পব মান বেরলা ১৫৪৪৮ জন, এ লেরত্র পবিমিঙ্গ লথরকই লিবশ্ ব রপাটব পাওয়া 
লিরে। িলা র্ায় েবেন এবশ্য়ায় ভা ত্ মানি পাচার   অনযত্ম লকরন্দ্র পব নত্ হরয়রে। [১০] 
. 
ভা রত্  েবত্রশ্িরড় প্রবত্ িে  প্রায় ১৩৫০০০ বশ্শু বনরখাজ হরয় থারক। [১১] 
. 
National Crime Records Bureau (NCRB) এ  ২০১৩ এ  ব রপাটব মরত্, ভা রত্ িত্ ৫িের  মানিপাচা  সংিাি লকস 
প্রায় ৩৮.৫% িৃবদ্ধ লপরয়রে। এিং এখারন সরিবাচ্চ পাচা  হরয়রে পবিমিঙ্গ লথরকই।[১২] 
Walk Free Foundation এ  The Global Slavery Index ২০১৬ সারল  ব রপাটব অনুর্ায়ী ভা ত্ শ্ীরষব বেরলা। [১৩] 
.  
. 
ইসলারম  োসপ্রথা  িযাপার  র্া া প্রশ্ন লত্ারলন ত্া া বক এইগুরলা লেরখন?? এই অন্ধকা  জিত্ সম্পরকব ত্া া বকেু জারনন?? 
নাবক লেরখ ও না লেখা  আ  লজরনও না জানা  ভান কর ন?? ত্থাকবথত্ মুিমনারে  লত্া এইগুরলা বনরয় লত্মন লসাচ্চা  
হরত্ লেখা র্ায় না। নাবক ত্ারে  সকল আিমরন  মূরল একমাত্র ইসলাম!!! ত্াও আিা  লনাং া বমথযাচা  বেরয়!!  
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১৪০ 
বেবলবিন সংকরট  আসল কা ণ কী?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

লসই লোটরিলা লথরকই খির   কািজ আ  বটবভ সংিারে ‘নতু্ন ইহুবে িসবত্ স্থাপন’, ‘বেবলবিবনরে  িাড়ীঘ  বিধ্বি’, 
‘বেবলবিবন হত্াহত্’ এই জাত্ীয় বজবনস লেরখ আসবে। আমা  মরন হয় এ প্রজরম  সিাই লোটরিলা লথরকই কম-রিবশ্ এ 
জাত্ীয় সংিাে লেরখ লেরখ অভযি হরয় লিরেন। প্ররত্যক িে  করয়কজন বেবলবিবন ম রি, ১-২শ্ ইহুবে িসবত্ িৃবদ্ধ পারি, 
ইস্রারয়লী িাবহনী ‘একটু-আধটু’(?) জুলুম ক রি- এই সংিােগুরলা আমারে  এখন আ  লচারখ িা কারন পীড়া লেয় না। 
“বেবলবিবন জাত্টা  সৃবষ্টই হরয়রে মা  খািা  জনয”— লমাটামুবট সিা  মরন  লভত্র ই এমন একটা বিট ইন লপ্রাগ্রাম লসট 
হরয় লিরে। মুসবলম উম্মাহ  শ্াসকরে  মনগুরলাও এই ‘লপ্রাগ্রাম’ লথরক মুি নয়। এ কা রণই িে  িে  এই জাত্ীয় সংিাে 
আসরে এিং আসরত্ থাকরি। র্া লহাক, এিা  একটু িযবত্িম বকেু সংিাে এখলাম। “মশ্া-মাবে  মত্ কর ” লত্া প্রায়ই বকেু 
বেবলবিবন লমর  লেলা হয়, এিা  ইহুবে া আঘাত্ লহরনরে লখাে মসবজে আল আকসা িা িাইতু্ল মুকোরস। এমন খি  
সচ াচ  লেখা র্ায় না। লিশ্ করয়ক বেন ধর  আল আকসা মসবজরে আগ্রাসন চাবলরয় লিল সযাসী ইস্রারয়ল িাবহনী 
[বলঙ্কঃ https://goo.gl/PM2emq ; https://goo.gl/TXA7Q8 ; https://goo.gl/amHVNP ] ১৯৪৮ সারল অবিধ 
ইস্রারয়ল  ারি  প্রবত্ষ্ঠা এিং ১৯৬৭ সারল লজরুজারলম জি -েখল ক া  প  এমন ঘটনা খুি লিবশ্ ঘরটবন। ‘বিজ্ঞ’(?) 
বিরেষক া সি সমরয়ই সংিাে মাধযরম এই চলমান সংকট বনরয় আরলাচনা ক রেন, কা ণ বিরেষণ ক রেন ও সংকট 
বন সরন  পথ িাত্রল বেরচ্ছন। পবিমা বিশ্বও মায়াকান্না লকাঁরে শ্াবি  ল ািমযাপ লেখারচ্ছ, আ  লসই ল ািমযাপ লিরয় ইস্রারয়ল 
আরি আরি বেবলবিরন  সি ভুখণ্ড লখরয় লেলরে। ত্ারে  লধাাঁকািাবজ বিরেষণ আ  ধাপািাবজ ল ািমযারপ  ধুম্রজাল লভে কর  
অরনরক ই জানরত্ ইচ্ছা কর — আসরল কী কা রণ এই সঙ্কট? ঐ ভুখণ্ডটারত্ আসরল কী আরে? এই সংকট সমাধারণ  উপায় 
কী? এটা বক আসরলই  াজবনবত্ক িা জাত্ীয়ত্ািােী ইসুয? –এসি বিষয় বনরয়ই আজরক বকেু ললখা  লচষ্টা ক বে। 
. 
প্রথরমই একটা বজবনস িরল লনই—এটা লকান  াজবনবত্ক ইসুয নয়। এটা আিা লিাড়াই একটা ধমবীয় ইসুয। বেবলবিরন  
লসকুলা  লনত্া া এিং লধাাঁকািাজ পবিমা া সি সমরয়ই এটারক বেবলবিন-ইস্রারয়ল জাত্ীয় ইসুয িরল মূল সংকটরক ধামাচাপা 
বেরয় বেরয় ল রখরে।  
. 
বঠক কী কা রণ ঐ ভূবম  প্রবত্ ইহুবেরে  এত্ আকষবণ? লকন পবিমা শ্বি ত্ারে রক সমথবন বেরয় র্ারচ্ছ? 
এ  উি  লুবকরয় আরে ত্ারে  ধমবগ্রন্থ িাইরিরল।  
ইহুবেরে  ধমবগ্ররন্থ  নাম হরচ্ছ ত্ানাখ(Tanakh)। ঈসা(আ) এ  আরি লর্সি নিী এরসরেন, ত্াাঁরে  নারম ললখা বিকৃত্ বকেু 
বকত্ারি  সমবষ্ট এবট। বিষ্টান াও এই বকত্ািগুরলারক ঈশ্বর   িাণী িরল বিশ্বাস কর । ত্ানাখ এ  িইগুরলারক বিষ্টান া ত্ারে  
িাইরিরল  পু াত্ন বনয়ম(Old testament) অংরশ্ ল রখরে। অথবাৎ বিষ্টান িাইরিরল  Old testament অংরশ্  িইগুরলা 
ইহুবে ও বিষ্টানরে  কমন ধমবগ্রন্থ। িাইরিরল  এই পু াত্ন বনয়ম(Old testament) অংরশ্ Promised Land(ওয়াোকৃত্ ভূবম) 
িরল একটা ধা ণা আরে। লসখারন আবেপুিক(পয়োরয়শ্/Genesis) ১৫ নং অধযারয় আব্রাম/আব্রাহাম{ইব্রাবহম(আ)} এ  কারে 
ঈশ্ব  অঙ্গীকা  কর রেন লর্, বত্বন বমসর   সীমা লথরক ই ারক  সীমা পর্বি বিিীণব অিল অথবাৎ িৃহি  শ্াম লেশ্ িা িৃহি  
বসব য়া-বেবলবিন অিল বত্বন ত্াাঁ  িংশ্ধ  িনী ইস্রাঈলরক োন ক রিন [িাইরিল লথরক বলঙ্কঃ https://goo.gl/WrihNc ]। 

আবেপুিক ৩৫:১০-১২লত্ ইয়াকুি(আ){Jacob} এ  নামক ণ ক া হরয়রে ‘ইস্রারয়ল’ এিং ত্াাঁ  িংশ্ধ রে রক ঐ ভূবম বেরয় 
লেওয়া  অঙ্গীকা  ক া হরয়রে [সংবেষ্ট অংরশ্  বলঙ্কঃ https://goo.gl/RB5kGb]। িাইরিরল  Old Testamentএ িা  িা  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FPM2emq&h=ATNo7lci6-pBho6tk30mza57K_7FPwXKOkRq684R8zqGwOcZWBJG5LZ10rgZ5JhhRxeLMjRwUGuhiq0WNiIyubwfFD_gnar64SHfHs9kHZoHcvjGpF6h-zgxNmBje15llp97rQvCJjAHWjV096Hrx77qeVaLiS4dbbdcWYSVZ8VvC3K7K_67JjqVEzsCRxqmkjanSD9laLJ5XuWfaPUDoxPK9d1mFwXOYZbIMqSenkYSXirRxJWCnty94TcxUwmdONAhPiPhqd-Pq16Oh8SR7Oe3BRAnAhNJR5fx_GeLbA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FTXA7Q8&h=ATNE3iJjfysT8pi68p5vwQZ_H6trB2YT51esEWCtrm49x8NOCtN5vm60qgwOAEZlYz5099taBXOJz5SVY8snRzXg0JBGLuKTId9V1Ldcr9HJs7FoGOz9U28cIMl3BfHac3kNSkvfgHYqt8lxF7X-RwCf3J9wph2KkOWn12qbERPdb0KUdgQbrBa9qrCxkXu-tVuZYAdQvIwnF41X8Py3XpSpKhM5gzFw1LYEdq3nIQYjggy-NE4w0Yb6roJQlJUUffGR5J3dAXT_UmHeDUFyRh8i_SAnQWw-r074r-LcNg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FamHVNP&h=ATM7bEmXZY5keZqtwlgH_z8LPINRg61FycfMrBAc32pIWlOuLSZKgIFV9YvfGJMNS_1NwTlDhz0t-nsfMW_A_wUdxU8E3lY0SjsvRUoUnCEmGUeP4WpGZTRoxrXFBnkc8RgDzS1ZUtrlwfxsaLdZkpzth4hTBFnFnquVnlH0YLZs9gm7vjC3cvVDBW4rIKPqLTXniPwFXHACrkqWuxr0C98mq3wPyigRfLbiWSnfZEFwhCqvmERUW-VvopEW2DOKGhBHj3qtHZooFhgL38LLI9thcV7GyaAaiJWwCRCxRA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWrihNc&h=ATN5LFOBzCOBF8SZXY7RmeUxd4tSxK_NSemTfeLINlgXJxCdE890m4rtg0bNGJo3KxhjYLhDeqAOtMvzp0IH5JT1FHTNtIBcKw45mwtlKhmDn2wOvyVFA2ywCDKouh7uc-_BtCm-X2gLXXQz008dSGcugoJxln4iXkcyEL0cqmC6QYCFPGS7ItbYJzl3kjTc0mYLSOU7FGdTcM9dOOz6O08ojXpRrFzS5t0Vjfb_T7LYBaxCf75diYMDWEoRgmcz91cNnIfsgHEe8OfjLGlFNfeqPIMABLA7AvtkKv1Qtg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FRB5kGb&h=ATMWtTFG_2tF3wVTV2ixfnvzHEBZOI3S6a_MsRIrYBgU5w2lHYaSD7_OKSfVYfrMQzLHk3bCfiRQfol-OxwRsCg6LodilXt3qeS6GOt3zTik_WZvWdS3OSyDyAsLMIVViS06YgBj7Wd6gBCTSyFWX-F0zj_8MEsNXbV95KpARGxC-Y9CD8JDEkLKlplvxglcvXISYJYICB1EYjvo2cnrMNTJmrv4osOtrpzIsJRNY2wx28iEv79Mr8ySYQbpqlUEq9EIo5wMiMxe0C5K5JR75CHe52xSSJRaRNqkWGYJlQ
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উরল্লখ আরে লর্ ইহুবেরে রক ঐ ভূবমরত্ বেব রয় আনা হরি 
[বলঙ্কঃ https://goo.gl/FDUjDv ; https://goo.gl/27mz7X; https://goo.gl/oTrsLD ]। বর্ বময় (Jeremiah) ১২:১৪-
১৭লত্ িলা আরে, ঈশ্ব  ইহুবেরে রক ঐ ভূবমরত্ই প্রবত্বষ্ঠত্ ক রিন; এিং ইহুবেরে  লকান প্রবত্রিবশ্ এটা লমরন না বনরল ঈশ্ব  
ত্ারে রক ধ্বংস কর  লেরিন [বলঙ্কঃ https://goo.gl/jJZ4XC ] লজরুজারলরম প্রবত্ষ্ঠা ক া হরি ইহুবেরে  ৩য় মহামবন্দ (3rd 
Temple) [বলঙ্কঃ https://goo.gl/aYj6Uy ; https://goo.gl/m9Lt2u; https://goo.gl/Wg2PjD ]।  
. 
শুধুমাত্র ইস্রাঈল িংরশ্  মানুষ িরল ত্া া ঐ ভূবম  মাবলক। অথবাৎ আেব কভারিই ত্া া বেবলবিনরক “িাপ-োো  সম্পবি” 
ভারি। বিষ্টান এিং ইহুবে উভয় সম্প্রোয় এই গ্ররন্থ বিশ্বাসী। কারজই এটা ত্ারে  ধমবীয় আবকো  অংশ্। ত্ারে  বিশ্বাস অনুর্ায়ী 
ইহুবে া হরচ্ছ 'chosen race' িা ঈশ্বর   লিরে লনওয়া জাবত্। ধমবগ্রন্থ িাইরিরল  উদৃ্ধবত্ বেরয় জারয়াবনস্ট্ ইহুবে ও বিষ্টানরে  
ওরয়িসাইটগুরলা বকভারি বেবলবিরন  ভূবম  একচ্ছত্র অবধকা  একমাত্র ইহুবেরে  িরল প্রচা  ক রে ত্া লেখুনঃ  
১। https://goo.gl/TehmsD 
২। https://goo.gl/Juwnt5 
৩। https://goo.gl/YC4LrY 
অথবাৎ শুধুমাত্র ধমবীয় কা রণই জায়নিােী{Zionist-বেবলবিরন ইহুবে  ািপন্থী} ইহুবে ও বিষ্টান া বেবলবিবনরে  বনজ ভূখণ্ড লথরক 
উরচ্ছে কর  লসখারন িবহ ািত্ ইহুবেরে  িসবত্ স্থাপন ক রত্ চারচ্ছ। এই অসভয, িিব  ও িণবিােী করমব  লপেরন একমাত্র 
কা ণ হরচ্ছ ত্ারে  ধমব। এ  লপেরন লকান  াজবনবত্ক কা ণ লনই। ত্া া র্া ক রে ত্া িাইরিল লথরক অনুপ্রাবণত্ হরয়ই 
ক রে। এ  লপেরন অনয লকান কা ণ লনই। িাইরিলরক 'ঈশ্বর   িাণী' িরল বিশ্বাস কর  িরল পবিমা বিষ্টান াও ইস্রারয়লরক 
সাহার্য ক রত্ িাধয। এ কা রণ শ্ত্ বনন্দা  মুরখও আরমব কা কখরনা ইস্রারয়রল  প্রবত্ ত্ারে  সমথবন প্রত্যাহা  কর  না। 
. 
উপর  সংরেরপ আরলাচনা ক লাম আসরল বঠক লকান কা রণ বেবলবিন ভুখরণ্ড  প্রবত্ ইহুবেরে  এত্ আকষবণ এিং লকন 
পবিমা শ্বি সিসমরয় এই অনযায় োবি  প্রবত্ সমথবন লেয়।  
এিা  প্রশ্ন জািরত্ পার  - লকন এত্ িে  ধর  বেবলবিরন এত্ অশ্াবি আ   িপাত্? এ  মূল কা ণ আসরল লকাথায়? 
"ইহুবে  াি" প্রবত্ষ্ঠা  িযাপার  ইহুবে ও বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থ িাইরিল কী েমুবলা লেয়?  িপারত্  পথ? নাবক শ্াবি  পথ? 
ললখা  আিামী পরিব ইন শ্া আল্লাহ এ িযাপার  বিিাব ত্ আরলাচনা ক ি।  
#চলরি 
. 
"এিং র্খন লত্ামা  প্রভু ইি াবহমরক কবত্পয় িাকয ো া প ীো কর বেরলন, পর  লস ত্া পূণব কর বেল;  
বত্বন[আল্লাহ] িরলবেরলনঃ বনিয়ই আবম লত্ামারক মানিমণ্ডলী  লনত্া ক ি।  
লস[ইি াবহম(আ)] িরলবেলঃ আমা  িংশ্ধ িণ হরত্ও? 
বত্বন িরলবেরলনঃ আমা  অঙ্গীকা  অত্যাচা ীরে  প্রবত্ প্ররর্াজয হরিনা।" 
(কু আন, িাকা াহ ২:১২৪) 
. 
“িলঃ লহ ইহুবে া! র্বে লত্াম া মরন ক  লর্, লত্াম াই আল্লাহ  িনু্ধ, অনয লকান মানিরিাষ্ঠী নয়— ত্াহরল লত্াম া মৃতু্য কামনা 
ক , র্বে লত্াম া সত্যিােী হও।” 
(কু আন, জুমু’আহ ৬২:৬) 
. 
“আ  উপরেশ্ লেয়া  প  আবম র্ািুর  বলরখ বেরয়বে লর্, ‘‘আমা  লর্ািযত্  িান্দািণই পৃবথিী  উি াবধকা ী হরি’’। 
বনিয়ই এরত্ ইিাোত্কা ী সম্প্রোরয়  জনয উপরেশ্িাণী  রয়রে।” 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FFDUjDv&h=ATMr4JW_zja2R7FzpnEINP3TqKvAcpOTmWituij2LJ2pslph3m7cAI7SpTlCxh_cNfsqWbOTMtNwGI83S4h43U3TTD3IOoMyQfVdvarIs6xkTprExd5SPcj17wjc49SJDYQ0CFfIJTts3PQrbm_YMv8g1AFM_l0RkI-oCNxJLB65N7qLfylFwnk1NSr0kHcnu2cuwEblL_1AQATy684lHHh_4PEphoywmCRq0MadjW8gxVnSDAzXG__A39uknLsw_BMiMBHuuat6yDV7BWRHqmeqt3sQ6BBp7NxIkNbqnQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F27mz7X&h=ATM3XY_Tr-iE0IB5HUuUg-JrrWA7wcUcPPXoi9XundXOkcwpoDRx5ogTtLRPvSHTQ_7JFS37NucQGmdhVwIKwpHamBTEIaIc5cQWfqmviSWQdisoDV-w-PSX4qIdPifweNoWGl7HzygLjNS64ULXPvUmYn7U2cFg5Yg8HmwUepYedvq7QjtahtqSca2j4e4cYRQexr9lbGQ0jcHziDyi49CdjcWep8KFvuF5RZRltBkvOKb_KQ-gX2IHv9gnr7tIa7JIPdOZkk8BGp1Qgl8y2LCBL_ZnMz8OY6Ht59WobA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FoTrsLD&h=ATNuUIieoy4hoE8cy5cyyegP--FtoKM8f0TGehiZELkUTWcu_WuR2mQBCvcnmh1cqDUQuGVfVqSY0FzJ02Ai2EAVjKXxBhpRMLHqtTxP4iEC9GJnBpj5nkZ6xWY8qIwfvVFTk8FB7Qv5qwuFlFv0DhsBCNKCI5GoWyf1nMSd6psor71mE8YEc1YaNaGDebjbysSaY4lzTXEJiYatUzAnvaKfVaTXPDXfy1rPK_hSdWrHa7qWQwmhRKXxSRxrBfiAauzkDsxwEYYU1Z2A6fLxKqYQoZ2BmQO5HWe4HeJK_A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FjJZ4XC&h=ATOsMLQ5OyB7HOkAShTIBhF1ZXl_Ofzxz-Mv1TpWjsTzgNLbM-uCHgrbjs6wDNugapVCy8C_I_bcIPETgUzBYM178ibXHeLDFTYiDp5HXOcHW4FqDcYqYjgEXc1hc99OwGn-b7PFrXQcS2HGLLj7xwyIkMIgxWKt9iNtm-ME-wqF5srehQgPO_vCUZ7VOsDeBDfORPdeR7jThBJ1y_9aJlSSeo-efHZOjXJWNJfzCFjxeL-RA8qA_6wVX5bu_X5U7waVagSduOq0EEz9bJKYn_63KnbyaX0xPV7Mv79A2w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FaYj6Uy&h=ATMiiam-UOvEyshC49U1lMITIy8b2II1BvCk-aZ-hbFP3aCynz6sYlCnDgfi4z8pJZfCk7BgTwg2OZqiCnSFbAJJppvIEIgWAPSNEa6lc26XIWJZsJXp7JOUf4N3C0aOv7QCHa8d0LC6QgP2dm1EC_ktpGRzU3QVqhoGhcxGMNg-itd63XOOawIYZ9fkicO_au4O-6WZ26bKtUFqqHlgT4cuExcxSD_nMDEFK2b7bEZV11RKlVHa57nd_pS3AMtvjK4dlym8-4u04eSq4qY4A_RRoqFhYBBR0UdB4Vpdlw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fm9Lt2u&h=ATNQUXTbhFispo2SNWPlPzdXCaagW22IwxSTkESYMMNIj-5YM_0jydT9f3ZJuuAg1Jth6zxoxFJVdIqgWCW_YVplLskEBUGdqMA8XSVS1SYnvo4pBtnwp2CYuYIdCBUeUGnzNkNXbOFC3-oaGZma3d5Du11G5sRHgLmk9ho8A8iyDUQbIkN-lPzWsFuNik2akS5agfIY2BrllLddQU4DnvMizcYombupNE09IbzfRDWZXFsaVaQXtzeoFH63QE0tYEPdkLEwEU2rV8NxSmUORE-i0LT37QYlJEvr2VZ0UA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWg2PjD&h=ATOxUewO1XCv9Yp_W-e8j3MbnAC35WXZow2PSp4CPgpXD6_mlUhVAnbzmDCetBTnCF8ZpgW1nO-uBzxoN_kRuyPdBru9Z0QKOXazSH6OKual0La9X4RVegCW8mQVWoAEjNuY0BlUG9SVEJrdnA8PV1J_J-CdnodXx_3D2SnzNrogr6Bs1njoynNEoXCd1J_dsOhYyxzSvYFELlH1-9rRjfnVZbeMkNsThX1VQxTnXDFi0R3n9qPGImaI0wMv1G7lPOXxuQBpY9Yri1dknwuCCe7g3u8FJcTJjeyHE4IlCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FTehmsD&h=ATNi_5oo4__Tsjen67tui5R116UdHqxJpbXC_83KMm75tyYxSkkDvqrm4_kwUi80dq8Gd4uIp0hd0gXVMbufGBs_hJmLTr_Ueib0pQGpjmYZxu_jSyD05Ys43ucfOHthDhUhlce57xmfoVatUAg-k_fiD5cCSgbhagToPscdWEg24F0XNJUkZAy3AX8iyVrjzdqD0zxt8OtqOxvfVgLbH8ipsIDJ4lDtsx_wsJhP03o6dWmQllUmf9310Ap6UCA4nMYNciS7q7KnNO04iNG19UVV0DY1fPWcusEYP4VBPA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FJuwnt5&h=ATPDGiSJBQsM1vkBiqWJYm4osqAJgmbA7Qo-CRvf2xqHj4V8B7vJBZ2aAWebtZu8DlesYCuzLJWfPqsw3iQ_m9HsPWv1nu7gY6sIJ0RnI3w-AYyz2J8WfS4kiPwGMHRsGaVp59Hl7ql96URe-TibFGg0rs3YFsUbdFjkSgQ95r2rI0i1OXQ74WKxzrKr2GEFKJSBI8-D6TS6Bn2o87ZmSgjs9Zln1Uw9zcsXNH2acLLa9rR0z36oN-JIhqVKBqToib6CyHJ4sqlB5HOSld3F2PsGS8Da_04w42aWB0tpMQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FYC4LrY&h=ATMIlzpzXvTEQXL_8RNYGNa4IFgCXO94Ny_nQiX4ZB7u_LllMiZWPCTqVeUVHgBEiN3-N30vFt2bRmROTvPxfpSVP6e2CnADBcP1UU3pCh5bNkMDXSbeRW53Q--r71SlnTbv6h_rvR4ORDF9bTAai_DGoIj67EoiXc6ENhx7JdR38_csJWEmcZ7pisvT-KJl9_E4QElu7I4U-8x3BNzV4TdBXDOoV7JLqkIPZYQ_K97iMSYkpwr55q99IjQuJGOMatr6nyNVxYYLPzrO6UFtTltUjWcZK-C5bsQz4IkmMg
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87?source=feed_text&story_id=347622889007431
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(কু আন, আবম্বয়া ২১:১০৫-১০৬) 
. 
“ইি াবহম ইহুবেও বেল না, বিষ্টানও বেল না; ি ং লস বেল একবনষ্ঠ মুসবলম। আ  লস মুশ্ব করে (অংশ্ীিােী/polytheist) 
অিভুবি বেল না। 
বনিয়ই মানুরষ  মরধয ইি াবহরম  সিরচরয় বনকটিত্বী ত্া া, র্া া ত্াাঁ  অনুস ণ কর রে এিং এই নিী[মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] ও 
মুবমনিণ। আ  আল্লাহ মুবমনরে  অবভভািক। 
এিং বকত্ািীরে [ইহুবে ও বিষ্টান] মরধয এক েরল  িাসনা লর্, লত্ামারে রক পথভ্রাি কর ; বকন্তু ত্া া বনরজরে  িযবত্ত্ অনয 
কাউরক বিপথিামী কর না এিং ত্া া ত্া িুেরেনা।” 
(কু আন, আবল ইম ান ৩:৬৭-৬৯) 
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১৪১ 
বেবলবিরন  িপাত্ ও এ  অবধিাসীরে  উরচ্ছরে  আসল কা ণ কী?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

িত্বেরন  ললখায় বেবলবিবন ভুখরণ্ড  প্রবত্ ইহুবেরে  োবি  কা ণ ও পবিমা বিষ্ট ধমববিশ্বাসীরে  বনলবি সমথবরন  কা ণ 
আরলাচনা কর বেলাম। ললখাবট  বলঙ্কঃ https://goo.gl/N44B3Z। আজরক  ললখায় বেবলবিন েখরল  িযাপার  িাইরিরল  
েমুবলা বনরয় আরলাচনা ক ি। 
ইহুবে জাবত্ কী কর  বমসর  বে আউরন  কিল লথরক মুি হরয় বেবলবিরন  বেরক র্াত্রা কর  এিং পব রশ্রষ আিা  বেবলবিন 
অবধকা  কর , ত্া  বিিাব ত্ বিি ণ িাইরিরল আরে। মুসা(আ) এিং িনী ইস্রাঈরল  নারম লর্ কাবহনীগুরলা বিকৃত্ গ্রন্থ 
িাইরিরল ললখা আরে, ত্ারত্ সুস্পষ্ট উপারয় ইহুবে  াি স্থাপরন  ইবত্হাস ও উপায় িণবনা ক া আরে। ইহুবে ও বিষ্টানরে  কারে 
লসগুরলা হরচ্ছ ‘ঈশ্বর   িাণী’ ও ‘পথবনরেবশ্’। চলুন লেবখ িাইরিরল  কাবহনী অনুর্ায়ী বকভারি বেবলবিরন ইহুবে  াি প্রবত্ষ্ঠা 
হরয়বেল। 
. 
(বিকৃত্)িাইরিরল  কাবহনী অনুর্ায়ী লমাবশ্ {মুসা(আ)/Moses} িনী ইস্রাঈরল  মানুষরে  বনরয় র্খন পবিত্র ভূবম বেবলবিরন  
বেরক র্াবচ্ছরলন, ত্খন আশ্পারশ্  অরনকগুরলা জাবত্রক ঈশ্বর   বনরেবরশ্ নৃশ্ংসত্ম উপারয় বনর্বাত্ন কর ন এিং ত্ারে  উপ  
িণহত্যা চাবলরয় ত্ারে রক এরকিার  ধ্বংস কর  লেন (আসত্ািবেরুল্লাহ, নাউরু্বিল্লাহ)। কথাটা অবিশ্বাসয মরন হরত্ পার , বকন্তু 
ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থ বঠক ত্াই িলরে। আরি  ললখারত্ই আবম উরল্লখ কর বেলাম লর্, ইহুবেরে  ধমবগ্রন্থ ত্ানাখ(Tanakh) 
এ  িইগুরলারক বিষ্টান াও ঈশ্বর   িাণী িরল বিশ্বাস কর  এিং ত্া া লসগুরলারক ত্ারে  িাইরিরল  পু াত্ন বনয়ম(Old 
testament) অংরশ্ ল রখরে। অথবাৎ বিষ্টান িাইরিরল  Old testament অংরশ্  িইগুরলা ইহুবে ও বিষ্টানরে  কমন ধমবগ্রন্থ। 
িাইরিরল  Old testament অংরশ্  ‘বেত্ীয় বিি ণ’(Deuteronomy) গ্ররন্থ  ২য় অধযারয় িলা হরয়রে লর্ঃ মুসা(আ) এ  
অনুিত্ িনী ইস্রাঈলী া বহরবান অিরল   াজা সীরহানরক প াবজত্ কর ন। এিং #প্রভু_ঈশ্বর  _বনরেবরশ্ ত্া া লস অিরল  
পুরুষ, স্ত্রীরলাক এিং লোট বশ্শু সকলরক লমর  লেরলন। িাইরিরল  ভাষযমরত্--- 
. 
“ বকন্তু প্রভু আমারে  ঈশ্ব  সীরহানরক আমারে  হারত্ তু্রল বেরয়বেরলন। আম া  াজা সীরহান, ত্া  পুত্ররে  এিং ত্া  সমি 
ললাকরে  প াবজত্ কর বেলাম। 
লসই সময়  াজা সীরহারন  সি শ্হ গুরলাই আম া অবধকা  কর বেলাম। প্ররত্যক শ্হর   সমি ললাকরে , সকল পুরুষরে , 
স্ত্রীরলাকরে  এিং লোট লোট বশ্শুরে  আম া সমূ্পণবরূরপ ধ্বংস কর বেলাম। আম া কাউরকই জীবিত্ লেরড় বেই বন! 
ঐ সমি শ্হ গুরলা লথরক আম া লকিলমাত্র িিাবেপশু এিং মূলযিান দ্রিযসামগ্রী বনরয়বেলাম।“ 
[িাইরিল, বেত্ীয় বিি ণ(Deuteronomy) ২:৩৩-৩৫; বলঙ্ক লথরক লচক কর  লেখরত্ পার নঃ https://goo.gl/ACLG7n ] 
. 
এ প  ত্া া প িত্বী  াজয িাশ্রন   াজা ওিরক প াবজত্ কর ন এিং #প্রভু_ঈশ্বর  _বনরেবরশ্ ত্া া লস অিরল ও না ী, 
পুরুষ, এিং লোট বশ্শু সকলরক হত্যা কর ন। িাইরিরল  ভাষযমরত্--- 
. 
“৩ “লসই কা রণ প্রভু আমারে  ঈশ্ব  িাশ্রন   াজা ওিরক প াবজত্ ক রত্ সাহার্য কর বেরলন। আম া ত্ারক এিং ত্া  
সমি ললাকরে  প াবজত্ কর বেলাম। ত্ারে  আ  লকউই িাকী বেল না। 
… … 

https://goo.gl/N44B3Z
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A7%81_%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87?source=feed_text&story_id=348992848870435
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FACLG7n&h=ATNNWbYjvx32acE2BHzvscuYAOHdc5rP_kE_bGW28_lGVdHMBHWYIUNsibnp3tr4bxFZucqo0U45kJR4_p_jY3Z5QE8lvibUqOGbCfkay_XZ_oouMC717F7tyu5rHNF8Tt0Kte6axMmx_lXP0v2FmdAuwPTUoq0Mgw2J9InKqLhGCsWdkucPkQyb0C_948RvWcYqIi5zh9HyrlGgif-nIKshup6Dobwe_9Gw9GmNlRbBUsv8lYq2RPv1ckkA4YlW_bzI7np_z2Zn5QNJuyytDeYoaqPSWMXji_3pIj6Hhw
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৬ বহরবারন   াজা সীরহারন  শ্হ গুবলরক আম া লয়ভারি ধ্বংস কর বেলাম, লসভারিই এরে ও ধ্বংস কর বেলাম। প্ররত্যকবট 
শ্হ রক এিং লসখারন িসিাসকা ী সমি ললাকরে  এমনবক সমি স্ত্রীরলাকরে  এিং বশ্শুরে  আম া সমূ্পণবভারি ধ্বংস 
কর বেলাম। 
৭ বকন্তু ঐ সমি শ্হর   সমি লিারু এিং সমি মূল্য়িান দ্রিযসামগ্রী আম া বনরজরে  জনয ল রখ বেরয়বেলাম।“ 
[িাইরিল, বেত্ীয় বিি ণ(Deuteronomy) ৩:৩-৭; বলঙ্কঃ https://goo.gl/WdLf6w] 
. 
পবিত্র ভূবম বেবলবিরন  বেরক এবিরয় র্ািা  পরথ লর্সি জাবত্ পড়রি, িাইরিরল  ঈশ্ব  বনরেবশ্ বেরচ্ছন ত্ারে  সমূ্পণবরূরপ 
ধ্বংস কর  বেরত্ এিং লকান প্রকা  েমা প্রেশ্বন না ক রত্। অথবাৎ ঐসি জাবত্রক সমূ্পণবরূরপ বিলুপ্ত কর  লেিা  েমুবলা িা 
Ethnic cleansing। আিজবাবত্ক আইন অনুর্ায়ী র্া রু্দ্ধাপ ারধ  শ্াবমল। এবটই হরচ্ছ ‘পবিত্র’ িাইরিল অনুর্ায়ী ইহুবেরে  
promised land েখল ক া  বনয়ম। বিশ্বাস হরচ্ছ না? ত্াহরল িাইরিল লথরকই লেখুনঃ--- 
. 
“প্রভু, লত্ামারে  ঈশ্ব , র্খন লত্ামারে  লনতৃ্ত্ব বেরয় লসই লেরশ্ বনরয় র্ারিন, লর্ লেরশ্ লত্াম া অবধগ্রহরণ  জনয প্ররিশ্ 
ক রো, ত্খন প্রভু লত্ামারে  সামরন অরনক জাবত্রক েূ  কর  লেরিন – লয়মন বহিীয়, বিিবানীর্, ইরমা ীয়, কনানীয়, পব ষীয়, 
বহব্বীয় এিং বর্িূষীয় লত্ামারে  লথরক অরনক িড় এিং অরনক শ্বিশ্ালী সাত্বট জাবত্। 
প্রভু, লত্ামারে  ঈশ্ব , এই জাবত্গুরলারক লত্ামারে  কারে সমপবণ ক রল পর  লত্াম া ত্ারে  প াবজত্ ক রি এিং ত্ারে  
সমূ্পণবভারি ধ্বংস ক রি। ত্ারে  সরঙ্গ লকারনা কম বনয়ম লকার া না। ত্ারে  েমা প্রেশ্বন কর া না।" 
[িাইরিল, বেত্ীয় বিি ণ(Deuteronomy) ৭:১-২; বলঙ্কঃ https://goo.gl/5inHjZ] 
. 
িত্বমান সমরয় বেবলবিরন মুসবলমরে  সারথ ইহুবে া র্া ক রে, ত্া বক িাইরিরল  এইসি বিধারন ই প্রবত্চ্ছবি নয়?  
. 
িাইরিরল  ঈশ্বর   বনরেবরশ্ ইহুবে া বমবেয়ন অিরল  সকল লেরল বশ্শু এিং বিিাবহত্ না ীরক হত্যা কর । আ  লর্ সকল 
িাচ্চা লমরয় কখরনা লর্ৌন কাজ কর বন অথবাৎ কুমা ী, ত্ারে রক লভারি  জনয বনরয় আরস। ত্া া বিপুল পব মারণ িরু-োিল 
এিং অনযানয িিােী পশু লুটপাট কর  বনরয় আরস। লসই সারথ িন্দী কর  আরন ৩২,০০০ কুমা ী অল্প িয়সী লমরয়রক। 
অবিশ্বাসয লািরত্ পার , বকন্তু এটাই িাইরিল অনুর্ায়ী পবিত্র ভূবম বেবলবিরন  বেরক র্াত্রাকা ী ইহুবেরে  
প্রবত্ #ঐশ্বব ক_বনরেবশ্। িাইরিরল  িণনাপুিক(Numbers) এ  ৩১ নং অধযারয় এ  বিশ্ে বিি ণ আরে। 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/GKhys5 
অরনক বিষ্টান বমশ্না ী িলরত্ চায় ইসলাম নাবক মানুষরক োস িানারত্ উৎসাবহত্ কর । ইসলারম িবনমরত্  মাল বনরয়ও 
ত্ারে  কটুবি  লশ্ষ লনই। ত্া া বক িাইরিরল  এই বিধানগুরলা লেরখ না? অথচ ইসলাম কখরনা এই  কম উপারয় হত্যা, 
লুটপাট ও িন্দী ক া  বনরেবশ্ লেয়বন। ইসলারম বজহারে  বিধান, রু্দ্ধলি সম্পে লারভ  উপায় িাইরিল লথরক অরনক বভন্ন। 
. 
িাইরিরল  বিি ণ অনুর্ায়ী মুসা(আ) এ  জীিেশ্ারত্ িনী ইস্রাঈল বেবলবিন পর্বি আসরত্ পার বন। ত্াাঁ  উি াবধকা ী ইউশ্া 
বিন নুন(আ) {বর্রহাশূ্য়/Joshua} এ  লনতৃ্রত্ব ত্া া বেবলবিরন প্ররিশ্ কর । বেবলবিরন আসা  অিবশ্ষ্ট পথবটরত্ ঈশ্বর   
বনরেবরশ্ ত্ারে  ো া আর া ভয়ািহ সি বনষু্ঠ ত্া  বিি ণ িাইরিরল পাওয়া র্ায়। বর্রহাশূ্য়(রর্াশুয়া/Joshua) ২:৮-২১ এ উরল্লখ 
আরে িনী ইস্রাঈরল  কা রণ স্থানীয় জনিণ কী বনোরুণ ভরয় বেন র্াপন ক ত্ [িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংরশ্  
বলঙ্কঃ https://goo.gl/9MBhg5] বর্রহাশূ্য়(রর্াশুয়া/Joshua) ৬:১৭-২২ এ উরল্লখ আরে িনী ইস্রাঈরল  ললারক া বকভারি 
বর্ ীরহা(Jericho)শ্হর   সকল রু্িক রু্িত্ী, িৃদ্ধ-িৃদ্ধা, িরু, লমষ, িাধা সকলরক লমর  লেরল এ প  সমি শ্হ  িাবলরয় 
লেয়। [বলঙ্কঃ https://goo.gl/81dQQW ; https://goo.gl/cEfSRd] বর্রহাশূ্য়(রর্াশুয়া/Joshua) ৮:১-২৯ এ উরল্লখ আরে 
িনী ইস্রাঈল বকভারি অয় শ্হ রক িাবলরয় পুবড়রয় োড়খাড় কর  লেয়, লসখানকা  ১২,০০০ না ী-পুরুষরক হত্যা কর  এ প  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWdLf6w&h=ATOy0qBI9oA0rrPeLtIeWjNvh0u4AipmboCQVuOvwU660zBBhRNonfP36dAppmzxn5GZpRFHQXhBcewZ_r1Knmmt4_QG6r-jkWLpCP6yDaSsn-ZTUVoHC4SU9PdWOEGCUkqS0BgLO-jiOh-QffQDiYVHoYf1Uj_lhiYcJ9uJFjt5FrnqVH47HnlHFhJE3Eyt8GsCatl0atn13bPVOYTyyX6W9ltujTigmUTB89Wtl7N1zL-4tlZpKkI--RRKXeTtzbyTRInCN7m2JOS7QYODk0OwhkzFQbC1KmtBgz02QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F5inHjZ&h=ATOapJL9el8fffyHe-tmosheOLWMPkkOWHZL09RzyYZC_4SFbY7psRl0xlnLnj2zXhlcvkVGnRvJDgWOSuRNp1e-njeCSU6vajVSPK6pMCeDIojapO7lorUDA-Rp98-t9ruU8TJk9nQY3Anvu02uiHPBvDANAl6FsCfEwRrpZNtKt-ErHPEq6hguP3nE7GH-jhU3Ohv2XlUgcnghbKX7WSLYacnv7sKRgTIi-I8_M9C4eRAe0MJoziuGxeLdoMv1546vxhiL8ffqjyhXVS2Qme2L8Lmqhd8xlnT5v9gzNrPyHA6J
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%90%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6?source=feed_text&story_id=348992848870435
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGKhys5&h=ATMAT-eZ1-YCSko0KgU5XzE1Jn6_yJGFEVRmgQs06I3YbLuIPgFNTQ4956HOMa3kNaQof1wHVejmlwtLfD4TDOjbtQPZlPCmZ1qZnN1yvYf7INa8tF4FTT_zVBP--BGeKl3RwLP6wbXCzax9WO7l-Ld5-3AJAphmdSbF-av7dU2W8fyzV9XwVjUD9FilFkeIXO580GpAPd28EAY1qWXzRrQcw0j0aKkI3ONDoG1-pNirZnhokZZvhcMaz3C9u-J4c1yKHYir05EN6TQrdkPcaTXyTlu141fsmUiVN9CWNQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F9MBhg5&h=ATMjZ-j-lKqX7DOANIVFRwMn8feQ16dpZnjm5enpV3wNkqZ7s2H7RNNNhosY5cnLGUTMCmN0Lxk7CMApBJUz4Zgi3hbFGPwCQlHfJeUdUKH6TbA1DuN34vop_zKYNabw2Vyjb4UP6flu8rabLvXSoIGlECpfTcVGBLSA6WXRoLUJLSag78PrsxHWEwYGZZSuSJL6lm-8B8eUos-aLi8oUJgqRgpJX0zbAW1-iixjYGRZKVjEfA_WCR2Z0R1JLHKQnSeSu92t56bo0EG__ErhzUtoBcTD0InXTz0oTLnTYQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F81dQQW&h=ATMs96PdLPWOaKiil4IVis0oT3ZAbV7Bb-XFAbws3senYcic6tUEQXaorg9fisOSBINomO2bt7KwPFHO55J2FUm-6QKQNtACg1-IbDhjBevLlZFjUbsnytgqcsrnFWEcDxfAN32Kqcc3dtHQcPAzgEJF5xWGjy2Xmc0nR49d3uag75q_SC964misfQ5KoVoZ-6RBlp9oIfBYsZoBQlYAhr0MqkMRVkgT058nSsgrh_jhpTuYYuBUSHnmo2SjMVmQlXh3dnwWpTrhcfS14hDqS58_LocTFGw2Wa0fet1X-w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FcEfSRd&h=ATOrSq8FtXkJKiTx-XFy9l4fjsmgOXjSxZa30NV4MXYecIkB9CeNQjuRA2sYId7mFAmNnhl-VlvW_h8L9-2OfJpot1_1Qw_lsJ2mJLQAYcStAr7WEb2km1XaiqafBJM1Y3kCFDy3LDUrTRKHAqLuQ-PbOeEI9nkx3h5UzTNMliCw4J7U0ueIFESdciorBh-QBleBzx-3z0FNXmWTR32ATicWdq2a9nTuFhJgQgjajeZLcLtA4zHJjaxOpkv9Fp1PlWJcNBelThkB0KNrPDPxLF6GyZkqjckVWSUxsJmHPA
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ইউশ্া বিন নুন(আ) {বর্রহাশূ্য়/Joshua} লসখানকা   াজারক লমর  িারে  সারথ সা াবেন েুবলরয়  ারখন 
[বলঙ্কঃ https://goo.gl/5CrVkn]। লকান নৃশ্ংস কাবহনী  হবলউিী েবি নয়; এবট পৃবথিী  সি লথরক লিবশ্ মানুরষ  অনুসৃত্ 
ধমবগ্রন্থ িাইরিরল  কাবহনী। 
. 
বেবলবিরন ঈশ্বর   ওয়াোকৃত্ িনী ইস্রাঈরল  promised land েখরল  জনয এমনই ভয়ঙ্ক  সি উপায় িাইরিরল িণবনা ক া 
আরে লর্গুরলা বচিা ক রলও িা বশ্ওর  ওরঠ। ইহুবে ও বিষ্ট ধমবালম্বীরে  ‘পবিত্র’ ধমব গ্ররন্থ এমন ইবত্হাসই ললখা র্া আরে, 
র্ারত্ নিী- াসুলিণ িণহত্যা, অত্যাচা  ও বনর্বাত্রন  ো া অরনকগুরলা জাবত্রক সমূ্পণবরূরপ বনমুবল কর  বেবলবিরন  ভূবম েখল 
কর ন (নাউরু্বিল্লাহ)। আল্লাহ ত্া’আলা নিী- াসুরল  নারম এই সকল অপিাে ও বমথযাচার   বনপাত্ করুন। আজরক  বেরন 
ইহুবেরে  ো া বেবলবিবনরে  জুলুম-বনর্বাত্ন এিং ত্ারত্ বিষ্টীয় পবিমারে  মেে প্রোরন   হসয বক এিা  লিাো র্ারচ্ছ? 
. 
েখলকৃত্ বেবলবিবন ভূবম ধর   াখা  িযাপার ও িাইরিরল  বকেু েমুবলা আরে। িাইরিল িণবনা কর রে বকভারি নিী- াসুলিণ 
বেবলবিরন  েখলকৃত্ ভূবম  শ্বি সংহত্ ক রত্ন। িাইরিরল ২ শ্ামুরয়ল(2 Samuel) ১২:২৯-৩১ এ িলা আরে লর্, ইহুবেরে  
িােশ্াহ োউে(আ)  াব্বা শ্হ  আিমণ কর  ত্ারে  প াবজত্ কর ন এিং লসখারন  ললাকরে  লি  কর  এরন ত্ারে রক 
ক াত্, কুড়াল এইসি অস্ত্র বেরয় লকরট লেরলন, ত্ারে রক ইরট  ভাটা  লভত্  ঢুবকরয় নৃশ্ংসভারি হত্যা কর ন(নাউরু্বিল্লাহ)। 
আরম্মানীয়রে  সকল শ্হর ই বত্বন এই কাজ কর ন [বলঙ্কঃ https://goo.gl/1uHGmA ; https://goo.gl/8g3BNw ]। এই 
হরচ্ছ ইহুবে সাম্রাজয সংহত্ ক া  িাইরিলীয় েমুবলা। 
িাইরিল িরল লর্ এই েমুবলা সিবরু্রি  জনয অনুস ণীয়। ইহুবে ত্ানাখ/বিষ্টান িাইরিরল  পু াত্ন বনয়রম  
িীত্সংবহত্া{সামসঙ্গীত্/জিু  শ্ ীে/Psalms} ১১৯:১৬০ এ িলা আরে লর্—ঈশ্বর   সকল আইনই সত্য এিং এগুরলা বচ কাল 
কার্বক  থাকরি [বলঙ্কঃ https://goo.gl/YorxH4 ; https://goo.gl/MHdRTQ ]। িাইরিরল  নতু্ন বনয়রম(New 
Testament) বর্শু বিষ্ট িলরেন লর্ঃ পূরিব  সকল নিী- াসুরল  আইন বচ কাল কার্বক  থাকরি এিং বত্বন লসগুরলা প্রবত্ষ্ঠা 
ক রত্ই এরসরেন[বলঙ্কঃ https://goo.gl/p89UvN]। এ  সারথ প্রবত্ধ্বনী কর  বিষ্ট ধরমব  প্রবত্ষ্ঠাত্া লসইন্ট পল িাইরিরল  
২ বত্মথীয়(2 Timothy) ৩:১৬-১৭লত্ িরলরে-- পূরিব  বকত্ারি  কথাগুরলা ঈশ্বর   লথরক এরসরে এিং এগুরলা মানুরষ  জনয 
উপকা ী [বলঙ্কঃ https://goo.gl/JRzQAQ]।  
. 
পাশ্বিক, ভয়ািহ, নৃশ্ংস, িিব ---রকান শ্ব্দমালা বেরয়ই ইহুবে-বিষ্টানরে  বিকৃত্ গ্রন্থ িাইরিরল  এই সকল েমুবলারক 
বিরশ্ষাবয়ত্ ক া র্ারচ্ছ না। লর্ সকল অত্যাচা -বনর্বাত্রন  বিি ণ বচিা ক রলও শ্ ী  বশ্ওর  ওরঠ, এই সকল বজবনসরক ত্া া 
“ঈশ্বর   বিধান”(!) ও “নিী- াসুরল  কমব”(!) িরল বিশ্বাস কর  লকননা এগুরলা ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ আরে। বেবলবিরন আজ ত্া া 
র্া ক রে, এগুরলা ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ ই প্রবত্েলন। ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্ররন্থ  বনরেবশ্ হুিহু িািিায়ন ক রল বেবলবিবনরে  উপ  
লর্ আর া েুরভবাি লনরম আসরি ত্ারত্ লকান সরন্দহ লনই। নাউরু্বিল্লাহ। 
. 
ত্া  বনজ হারত্ বনরজরে  ধমবগ্রন্থ  চনা কর  এগুরলারক “ঈশ্বর   িাণী” িরল চালারচ্ছ এিং িারনায়াট বিধারন  ো া হীন স্বাথব 
হাবসল ক রে। ত্ারে  বিকৃত্ গ্রন্থ সম্পরকব আল কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
" ত্া া বক এত্টুকুও জারন না লর্, আল্লাহ লসসি বিষয়ও জারনন র্া ত্া া লিাপন কর  এিং র্া প্রকাশ্ কর ? 
ত্ারে  বকেু ললাক অে জ্ঞানহীন। ত্া া বমথযা আকাঙ্খা োড়া আল্লাহ  গ্ররন্থ  বকেুই জারন না। ত্ারে  কারে কল্পনা োড়া বকেুই 
লনই। 
অত্এি ত্ারে  জরনয আেরসাস! র্া া বনজ হারত্ গ্রন্থ ললরখ এিং িরল, "এটা আল্লাহ  কাে লথরক এরসরে"--র্ারত্ এ  
বিবনমরয় সামানয মূলয লাভ ক রত্ পার । 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F5CrVkn&h=ATMXjGb0w6tkP0o6q_jnswFnfLAo3dVqlqetb8ZIAdAw6TWmX61r40AZQsjbhGXqhClIf9OTdWK4DtFvWpYFQFx2TLqtla4o5Jgl6m81DOffT2p1DK9LFsyoblv8aJE4F7jUttSolhdusJniey-5U5V4iyGqdvn2TzfSIE3mKXIMMWK6X_7NyqyCVKUbh9wejXqCCUtthQWUaxFgN_htjy1-QTkEcH9FKO6jkqKy3s8buiinp59z6xHVY-6d7OlfLC933tXqfanSTncDloo43scIrcN-rdLhe5TCk0jp6A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F1uHGmA&h=ATOjXkAIiUgzcfxzQVzedL8NNQ_Bx3VllJtn0l8hTjKy5UNJ06U3U-FDBvnjuSG4XwBPcstvFYbQFiUTBGFGIIfsgi90-i3YsJabJzpm4PbggjQvwhOIIxKtKWFNjfl7_vPCqOZAMJ6OaCza_bVhKkPVb-XUcbT1SZ2QNi-tR_XfgB7XirFffuQGebvpk8qxOz1IK9bBJLYazEugHnhtOmJNkCb4fyv0c2dtDeaRgZuRyO16FwwbtcEOQLd3q1TVX3nEEHdbxwp8VtuRQmRIOqXn_oeqIuaNjh3VbZ17tQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F8g3BNw&h=ATOc34swRl0UKN1dS7lb8YIvCxkKTq8gKNYph30Q2KRGjZpE-a-hhyre99oVuoS9bkijJhyC8e8lHuXqA4JVvPDFepAHi90ur_03xenPoZIWHzUJkkVPLPfWXhpkXldAYrRyLhBhdli_-CS8Rg7vBAmvJkPGOYAtnlailGAj2eKAJm880KofDC4qddxe2d4vAt3H7ZmzQt9UwfV395sqDsSvYAyNDF3lbEaxd3_pA49mj0rnvhd_DIEc1zdCGgBePO6Uk17hDgsP7fE9ZsPCMdk3ycYlMdwoRa_RK4q8Tw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FYorxH4&h=ATOVOdlQpH0i_hvVWgA2_v-Ua4Ckh9Oq6W_MwUi7gjns-JDYvgRBtxLK7oHWfC431zWWxFITcVsPe1w7uyb__rm63OelQCKRt49S_gyEuLFmMb7JuZrGCan-rhcbwBWkoCpeV8bg9bpjl45Kxw4-1kJ-6gnux8faPkS0AqmzVD36MZtUqW7017VSG14GnTpsMuApRvwMvt7l8mNn2rfFsMuqRoZDnrXTvoVU5Fy1fRCioQdi33HXWGGYoUuB0ur1rgMJFljjYIhCsVa7znrVSObQQOhPQjRwqA0mFABMeA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FMHdRTQ&h=ATPAGquCEH7RdFZ6z8QSku-ArjDIjWUb4WyLwybfcOe5GzPZo207wRSdzUS4aThCp4dF_ptksO4XnzrEFY201rKzAkNc8kNl-arZI6MdGi0hKjKrtG6MI3sm9Uz0yx3P2jWLgC3JwCn8M4XUSzmV9AhprcXJvsNl8sKRcnbqKGbT5gJmnzdoInVP7_e82c03nv88vHio-BrRP7gyOtu0ZdR-nIl22xxxec7TdOp5uRutkyuR112H7siXdtX-E_2Rjk1pjDlKyEwZiWTki1im3e3Z95SdOY8qGySWeoLF2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fp89UvN&h=ATMNsEHc46fmHw6Xx9avm2CU7lkWHPD8I7va0nexFmgUDJl-RhargLaWzqxD9XdskpPagwg8H8joBupahQVZtgUVGVnE1UvHgDZ71385gWG7sg7yFBbNBh3kGa6tINVHyJYSK0-VduqpKxMNDWsVbYYZBfK46pb4mVzmy00rES8_epJvFiMBtzLETq483zFpL6mtsP9etnpPAnyZPhIk-Sd9py4N9Th814wf7UXyFEk_UbshsliF3eb5jopS72trrYwf1pJSMRaepXE9-hyCunjGyM3_JhU18O1Pn34-xw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FJRzQAQ&h=ATPJgNXDfwyPP0nc3Y2vfRinmM_Xoc6cx_VKpisZmarnLqvka1M4PPAm6hEXnHScnlryfyVWRaO1g3jSTt3bQdH0gjL7EjTHIYeS31sDcTRlCQOWYuBqmBG6anPEV2ds8anw_drj38HfgVVHT0AL0Da-JVzwKP23cjxyGkiDkrWlQ2r8OACYrF527FCnqH4vj9j7TP9JhnAhQZiEGALQCnblO5ZSIi4U26_KWTgiCO3wyS0EBtV16Pt9GzEGABpH6fmofygkIRdPbCZEK7UnKxlKuLaK7Ri2c5cPndt4Ig
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অত্এি আেরসাস ত্ারে  হারত্  ললখা  জনয এিং আেরসাস, ত্ারে  উপাজবরন  জরনয। 
(কু আন, িাকা াহ ২:৭৭-৭৯) 
. 
আল কু আরনও মুসা(আ) এিং িনী ইস্রাঈরল  পবিত্র ভূবম  বেরক র্াত্রা  কথা উরল্লখ ক া হরয়রে। বকন্তু কু আরন  িণবনা আ  
িাইরিরল  িণবনায় বিশ্াল পাথবকয  রয়রে। আল কু আরন িাইরিরল  নৃশ্ংসত্া  বোঁরটরোটাও লনই!  
আল কু আরন মুসা(আ) এ  সরঙ্গ িবন ইস্রাঈলরক পবিত্র ভূবমরত্ ঢুকিা  বনরেবরশ্  কথা উরল্লখ ক া হরয়রে এিং ত্া সমূ্পণব 
শ্াবিপূণব উপারয়। না ী-পুরুষ-বশ্শু হত্যা, লজা -জি েবি, অবি সংরর্াি এমন লকান বকেু ই উরল্লখ লনই ি ং এ  উরটাটাই 
উরল্লখ আরে। লসই সারথ এটাও উরল্লখ আরে লর্ জাবলম ললারক া আল্লাহ  লসই বনরেবশ্রক বিকৃত্ কর বেল। --- 
. 
“আ  স্ম ণ ক , র্খন আবম িললাম, ‘লত্াম া প্ররিশ্ ক  এই জনপরে। আ  ত্া লথরক আহা  ক  লত্ামারে  ইচ্ছানুর্ায়ী, 
স্বাচ্ছরন্দয এিং ে জায় প্ররিশ্ ক  মাথা নীচু কর । আ  িল-- ‘েমা’। ত্াহরল আবম লত্ামারে  পাপসমূহ েমা কর  লেি এিং 
বনিয়ই আবম সৎকমবশ্ীলরে রক িাবড়রয় লেি’। 
অত্ঃপ  র্াবলম া পবিিত্বন কর  লেলল লস কথা র্া ত্ারে রক িলা হরয়বেল, বভন্ন অনয কথা বেরয়। েরল আবম ত্ারে  উপ  
আসমান লথরক আর্াি নাবর্ল ক লাম, কা ণ ত্া া পাপাচা  ক ত্।“ 
(আল কু আন, সু া িাকা াহ ২:৫৮-৫৯; বলঙ্কঃ https://goo.gl/Epv4uv) 
. 
একই  কম কথা উরল্লখ আরে সু া আ াে ৭:১৬১-১৬২ আয়ারত্ [বলঙ্কঃ https://goo.gl/UQAMSD]।  
লকাথায় িাইরিরল  ধংসাত্মক প্ররিশ্ আ  িণহত্যা  কাবহনী আ  লকাথায় আল কু আরন  মাথা বনচু কর  ‘েমা’  কথা িরল 
প্ররিরশ্  কাবহনী! এ পর ও ত্া া িলরত্ চায় লর্ কু আন সযাস লশ্খায় আ  িাইরিল শ্াবি  কথা িরল! সুিহানাল্লাহ। ত্ারে  
োবি আ  সরত্য  মারে আকাশ্-পাত্াল ত্োৎ। 
. 
সু া মাবয়োহ ৫:২১-২৪ আয়ারত্ উরল্লখ আরে লর্--- িনী ইস্রাঈলরক পবিত্র ভূবমরত্ ঢুকরত্ িলা হরল ত্া া লসখানকা  স্থানীয় 
অবধিাসীরে  লি  কর  বেরয় বেরয় এ প  লসখারন ঢুকিা  িায়না ধর ! {বঠক লর্ভারি আজও ত্া া বেবলবিবনরে  বনজ ভূবম 
লথরক উরচ্ছে কর  ত্া েখল ক রত্ চারচ্ছ} এ পর ও আল্লাহ  উপ  ভ সা কর  লসখারন ঢুকরত্ িলা হরল ত্া া উরটা িরল 
লেয় লর্ঃ মুসা(আ) এিং ত্াাঁ  প্রভু লর্ন লসখারন বিরয় স্থানীয় অবধিাসীরে  সারথ লড়াই কর ন! নাউরু্বিল্লাহ। কু আরন  বিি রণ 
লমারটও স্থানীয় অবধিাসীরে  উপ  জুলুম ক া  বিি ণ লনই বলঙ্কঃ https://goo.gl/4indVA 
. 
ইসলারম লকান অিস্থারত্ এমনবক রু্রদ্ধ  ময়োরনও মুশ্ব ক(polytheists)লে  সারথ নৃশ্ংসত্া ক া  অনুমবত্ লনই। ইসলামী 
বিধান অনুর্ায়ী না ী-বশ্শু, পলাত্ক ও বন স্ত্ররে  হত্যা  উপ  বনরষধাজ্ঞা  রয়রে [র োর েঃ আিুোঊে হা/২৬৬৯, মুসনাে 
আহমাে হা/১৫৬২৬, ১৬৩৪২; সমূ্পণব হাবেসগুরলা লেখুন এই বলঙ্ক লথরকঃ https://goo.gl/HEgjd8]। নিী মুহাম্মাে(সল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) র্খন রু্রদ্ধ  জনয লকান অবভর্ান লপ্র ণ ক রত্ন ত্খন বিশ্বাসঘাত্কত্া ক া, চুব  ক া, কার া অঙ্গহাবন 
িা অঙ্গ বিকৃত্ ক া, বশ্শু হত্যা ক া—এসি কাজ লথরক বনরষধ ক রত্ন। রু্রদ্ধ  সমরয় ত্ারে রক ইসলারম  প্রবত্ আহ্বান ক া 
হত্। র্বে ত্া া ইসলাম গ্রহণ ক ত্, ত্াহরল রু্দ্ধ ক া লত্া েূর   কথা, ত্ারে রক অনয সকল মুসবলমরে  মত্ সমান সুরর্াি 
সুবিধা  িযািস্থা ক া হত্। আ  র্বে ত্া া ইসলাম গ্রহণ ক রত্ অস্বীকা  ক ত্, ত্াহরল ত্ারে রক র্ৎসামানয বজবজয়া ক  
প্রোরন  আহ্বান জানাু্রনা হত্। র্বে ত্া া সম্মত্ হত্, ত্াহরল আ  লকান প্রকা  রু্দ্ধ হত্ না। এমনবক এ পর ও রু্দ্ধ পব বস্থবত্ 
সৃবষ্ট হরল েুরিব  লভত্  লথরক শ্ত্রু া আল্লাহ  বর্ম্মাোব  এিং নিী (সল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বর্ম্মাোব  লারভ  আশ্া 
ক রল{অথবাৎ বন াপিা চাইরল} ত্ারে  জনয আল্লাহ  বর্ম্মাোব  এিং নিী  (সল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বর্ম্মাোব  োন 
ক িা  বনরেবশ্ আরে। [র োর েঃ মুসনাে আহমাে ১৭৬২৮, মুসবলম ১৭৩১, বত্ বমর্ী ১৩০৮, ১৬১৭, আিূ োউে ২৬১২; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEpv4uv&h=ATORT3beYN0vcMCpGx0VY7DRIWoirdGJmIdEXl11I9Q3-BHmmOisiW8dvqTG2XFdVDYmEDa7pRkiK3gLqKX5Sqz2dFqkC3NYwNI59dX9ZUfZo74ExpGsjMSJYFLfB7lm1DuaJ5xIDU_Q1uvRYSkxmCBSo34J_wRsDTilhM_eZPzeCegWSQmI_8LD5EB8ti3xsUI2HwTly45Mc5mo_S7y9YzLdb9uvTd67WOVpex13XZ60vmZitzUoj0xxh27zFtJRDSNMHY9lZCv0P_F6nH4UNAdnxHb0PvRspEqvA61Fg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FUQAMSD&h=ATNj6qtABBCEEli-J1SeNuffaoWtXimAjNE-4JYW7l9SNoKusL2f-nuwK9GZCwBhUn6uyvOY7Wo_JvWjOytxfqRZ5AJXhOIIDUva_-esc3dmQCI-RXf2UWkcveK2TdsGw23jrp1nrK559BcbonpRysuOpat7h72C-fnh5BVFFMTmlGiGgb9paLS7qU2fYVnrGjo2OiH8zWuF5aAc_PQROFcyw1F7eAhQg1mRsDsVEt9Fz09zLTMfvGUed-YYOzAAvsiR0HoRCVjyPUpSsdyEKjRNTjPVPzEG9_vYknIswQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F4indVA&h=ATNEX7K9IQ1Ol6C04xKdzbU-JxdcZ7Qh7SS0BBrFdqCBVHZSKAJQYHF8TvoQzE4UEHbEC9M2qC_K5A5Xh7IuwJyuZ9lfS6LY3HZF3epUPnWC6IKXMzij6VOg4lDfrNlxybrn9VBzq1d3oge79axBkFFFM9zrGiNHq9ZAFqYjw2j7_PTu6umaqJwcuVNWui9L-UU71OVKq2lH5BEmgNvIzaEbUHZsdu74a6TYnTUMQhcikZK--ZBoWhSEolVnbc6iVUu2VDcJMm5Lg0LSq95kmHg89dHIRxb9TnB89VMBYg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FHEgjd8&h=ATOgoE6YhvdtFnEH7E0goL9v0ezI9mACTzAGxsvhEYFDAWqc-splz8SVd4KT1C7tSQ0svAxrhGwGcPiRkxJLruN3ZA2sORJy3VSHKmvuc8MUa8aSpnRC8jKnSHZj3bF6sfxnimHxE11DP45iwu13Ji84ZZ4clp8woRuN7seinCPKXJm8nM48GhIaIYepT2cCa3rGPuZ8_no9vnP5QDhZJjCMXnjAOvjmmjJEp-pfPl1Cf9lWasIDp0ljcx9IwX0zPLPBiyT0FS3EqwHALMKjhWKb_BJBTtBZG50uVsn83g
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হাবেসগুরলা  বলঙ্কঃ https://goo.gl/CrFmyM ]। এ  সরঙ্গ িাইরিরল  ঈশ্বর   বিধারন  তু্লনা করুন---না ী, পুরুষ, বশ্শু, 
িিােী পশু সিাইরক হত্যা ক া, শ্হ  িাবলরয় লেওয়া, অরনয  ভূবম এভারি েখল কর  লনওয়া। এ লথরকই লিাো র্ারচ্ছ অনয 
ধমবগুরলা  সারথ ইসলারম  পাথবকয। 
. 
বেবলবিবন ভুখরণ্ড েখলো  ইস্রারয়ল িাবহনী  জুলুম ও  িপাত্ এিং এই অনযায় কারজ পবিমারে  সহরর্াবিত্া  কা ণ বনিয়ই 
এত্েরণ পব ষ্কা  হরয় লিরে।  
ত্া হরচ্ছ-- ইহুবে ও বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থ িাইরিল।  
িাইরিরল  বিধারন  কা রণই ইহুবে া বেবলবিনরক ত্ারে  নপতৃ্ক সম্পবি মরন কর , িাইরিরল  বিধানগুরলা  কা রনই 
বেবলবিরন  স্থানীয় অবধিাসী আ ি মুসবলমরে  জুলুম বনর্বাত্ন কর , হত্যা কর  ত্ারে  ভূখণ্ড েখল ক া হরচ্ছ। আ  বিষ্টীয় 
পবিমা াও এ কারজ ত্ারে  সহরর্াবিত্া ক রে। মূলত্ পবিমারে  শ্বিরত্ই ইস্রারয়ল শ্বিশ্ালী। মুবষ্টরময় ইহুবেরে  পরে 
কখরনাই সম্ভি বেল না উসমানী বখলােত্রক(Ottoman Empire) প াবজত্ কর  বেবলবিন েখল ক া। বব্রবটশ্ া উসমানীরে  
প াবজত্ ক া  েরলই ত্া া ঐ ভূখণ্ড েখল ক া  সুরর্াি লপরয়রে। আরমব কা  প্রত্যে হিরেপ োড়া ত্ারে  পরে কখরনাই 
ঐ েখলকৃত্ ভূখণ্ড ধর   াখা সম্ভি বেল না।  
এই সমসযা  কা ণ লর্রহতু্ বচবহ্নত্, সমাধাণও এ কা রণ পব ষ্কা । আ  ত্া হরচ্ছ—ইহুবে ও বিষ্টানরে  িাবত্ল ও বমথযা 
মত্িারে  বচ  অিসান এিং শ্াবি  ধমব ইসলারম  প্রবত্ষ্ঠা। এটাই এ সমসযা  একমাত্র স্থায়ী সমাধাণ। কু আন ও হাবেরসও 
আম া লেবখ লর্ বকয়ামরত্  পূরিব এই মত্িােগুরলা বনবিহ্ন হরি এিং আল্লাহ  পে লথরক এই কাজ ক রিন মাবসহ ঈসা(আ)। 
. 
আল্লাহ  াসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘র্াাঁ  হারত্ আমা  জীিন আরে লসই সিা  কসম! অিশ্যই এমন এক বেন আসরি, লর্বেন 
লত্ামারে  মরধয ঈসা ইিরন মা ইয়াম একজন নযায়প ায়ণ শ্াসকরূরপ অিত্ ণ ক রি; িুশ্ লভরঙ্গ চু মা  ক রিন, শূ্ক  
বনধন ক রিন, বজবর্য়া ক  িাবত্ল ক রিন, মাল-সম্পে এত্ লিশ্ী হরি লর্, (োন িা সােকা) গ্রহণ ক া  মত্ ললাক থাকরি 
না। লসই সময় একবট বসজোহ্ েুবনয়া এিং ত্া  মরধয র্া বকেু  রয়রে ত্া  লথরকও উিম হরি।’’ (অথবাৎ, বকয়ামত্ বনকরট 
জানা  কা রণ ইিােত্ মানুরষ  কারে অবত্ বপ্রয় হরি।)  
এ হােীস িণবনা  প  আিু হু াই াহ ( াঃ) িলরলন, লত্াম া ইচ্ছা ক রল, কু্ব আন কা ীরম  এ আয়াত্ পাঠ ক রত্ পা , (  َْوإِن
 অথবাৎ, আহরল বকত্ািরে  [ইহুবে ও বিষ্টান] মরধয প্ররত্যরক বনজ মৃতু্য  পূরিব অিশ্যই (ِم  نْ  أَْهلِ  اْلِكتَابِ  إَِلَّ  لَيُْؤِمنَنَّ  بِهِ  قَْبلَ  َمْوتِهِ 
ত্াাঁ [ঈসা(আ)] প্রবত্ ঈমান আনরি। (সূ া বনসা-৪:১৫৯) 
[িুখা ীঃ বকত্ািুল আবম্বয়া; হাবেস নং ৩৪৪৮; বলঙ্কঃ https://goo.gl/neAS6r]  
. 
বেবলবিন লকন মুসবলম উম্মাহ  জনয গুরুত্বপূণব? 
বেবলবিরন  রয়রে আমারে  প্রথম বকিলাহ আল আকসা িা িাইতু্ল মুকাোস। এখান লথরকই  াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) বম ারজ িমন 
কর রেন, ইমামবত্ কর  পূরিব  নিীরে  সারথ সলাত্ পরড়রেন। িাইতু্ল মাকবেস হরচ্ছ বিশ্বাসীরে  ভূবম। এখন একমাত্র 
মুসবলম াই লশ্ষ নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ও পূরিব  সকল নিীরে  প্রবত্ বিশ্বাসী জাবত্। ত্াোড়া আ ি মুসবলম া ঐ অিরল  স্থানীয় 
অবধিাসী। স্থানীয় অবধিাসীরে  অিশ্যই বনজ ভূবম  উপ  অবধকা  আরে। স্থানীয়রে  লজা  কর  বনজ ভূবম লথরক উরচ্ছে কর  
বিজাত্ীয়রে  ত্থাকবথত্ promised land েখল বকংিা থািব লটম্পল প্রবত্ষ্ঠা – এগুরলা লকান সুস্থ বিরিকিান মানুরষ  বচিা 
হরত্ পার  না। লজরুজারলম লকন মুসবলম উম্মাহ  জনয গুরুত্বপূণব লস সম্পরকব বিিাব ত্ জানা  জনয শ্ায়খ সাবলহ আল 
মুনাবিে(হাবেজাহুল্লাহ) এ  এই েরত্ায়াবট পড়া লর্রত্ পার ঃ https://islamqa.info/en/7726 
. 
আল্লাহ মুসবলম উম্মাহরক কু আন-সুন্নাহ  বভবিরত্ ঐকযিদ্ধ কর  বেন এিং বেবলবিন সংকরট  দ্রুত্ সমাধাণ কর  বেন। 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCrFmyM&h=ATOPk4YCJn_gu1aOUv9NBtw5oPr_wqkjfBNKByZtwBStCvkur0gv6AA0uOj1y_FOoR-rgza121oNuUg-qgHJ94Q1MepVQVLMoHAy__AT-C0Md-HpZzMNCwbJrkZVdr2LudV7Be7L4NlJCIx2uUCd-2hht73Zw2BSyUdRSJhvbb6QTC1Ct0SzQ0zsNCPhf3QUaKqSNXnN1Hq-i5ZWbhx8dlUjwg8ziBodmfehzBjNBRxvlNQyy_n4xtAvT1Q7g0kzXcYSV7kdrPw11hgxaYBkrW8EChuLVuoaNYS5ZRZFaA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FneAS6r&h=ATNSC48WSfuI0v2Necn6AScCRhJhrgNXsjX4GLkTL274ae1KS9VKRA3XV_KAkY3tkk5V7AtH-Wv8T9WWMyaYVdgUy34xYCtcwQvQg12TgNX90snmrzE7qCP_HK2xfr6uxUupQ5UJZnHgBSuZfHD9ZO-BZYTVsKkNkFJElZNj7am0-PKs_sLsZtS3vgzmKirjbo3ChJDb26n5S_AWXqIB75JMMWLQGGi6O2Ydh6Ocm_aoese_e5vJDmLxOSeiznI3d7Lskz_55j6DdqxWWrcRUdt4O0OmKfEjAlXFL8_i-w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F7726&h=ATNFjjrrbA6zpbmTQvXP7DZq-70QubQm1xJFnf5PqnJtwWKB8msVYgmkvvz3LcK8Q2C98mb0S9IWI0LhBQ83W97yMNg6qiEh-xJQnQ8rzUkZ0KO0Wz_7U6e2TKj96E67_oxqbb77hX2mHgmd2TyQu7Q8MRCPB2AbT15jeHKw6EIV1OQhsTmMN3o97eDtc21lAGiAHnl8jL5BFB2RYsA_DfiGWdQpw7UTCttrt3VpHpQaNIUbhEso5iq8jiw1Hw9PLtnACoeIK4kHtpbkJMLLsoKv140ILYaD_UzfijChFg
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১৪২ 
নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন – ৭; ঋতু্িত্ী না ী া বক ইসলারম অিরহবলত্? (২য় পিব) 
-জাকাব য়া মাসুে 

 

(প্রথম পিব লেখুনঃ (#সত্যকথন) ১২৪ এ)  
. 
িত্ পরিব আম া “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দ  অথব বনরয় আরলাচনা কর বেলাম। এই পরিব আম া  াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সহীহ হাবেস লথরক 
ঋতু্িত্ী না ীরে  সম্পরকব ইসলারম  বিধান বনরয় আরলাচনা লপশ্ ক ি ইনশ্াআল্লাহ।  
. 
আল্লাহ   াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ঋতু্চলাকালীন সমরয় ত্া  স্ত্রীরে  সারথ লকানরূপ অিজ্ঞাভাি প্রকাশ্ ক রত্ন না ি ং এ সময় ত্া  (ملسو هيلع هللا ىلص) 
আচ ণ বেল স্বাভাবিক। বত্বন (ملسو هيلع هللا ىلص) ঋতু্িত্ী স্ত্রী  সারথ একই পারত্র খািা  লখরয়রেন, একই পাত্র লথরক পাবন বনরয় লিাসল 
কর রেন, একই বিোনায় শ্য়ন কর রেন, প্রাত্যবহক কারজ ত্ারে  সাহার্য গ্রহণ কর রেন, ঋতু্িত্ী স্ত্রী  ো া বনরজ  মাথা 
আাঁচবড়রয় বনরয়রেন, ত্ারে রক পারশ্ ল রখ লকা আন বত্লাওয়াত্ কর রেন, সালাত্ আোয় কর রেন। আপবন শুনরল হয়ত্ 
অিাক হরিন লর্, ঋতু্িত্ী অিস্থায় মা আরয়শ্া ( াবর্) লর্ বেক লথরক মুখ লাবিরয় পাবন পান ক রত্ন,  াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও বঠক লস 
বেরক মুখ লাবিরয় পাবন পান ক রত্ন, আল্লাহ   াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) হাড় লক ঐ বেক লথরকই বচিারত্ন লর্ বেক লথরক আবয়শ্া ( াবর্ঃ) 
ঋতু্িত্ী অিস্থায় বচিারত্ন । আম া সহীহ হাবেস লথরক আপনা  সামরন বকেু উোহ ণ তু্রল ধ বে। 
. 
. 
ঋতু্িত্ী না ীরে  সারথ এক বিোনায় লশ্ায়াঃ 
. 
আল্লাহ   াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্া  সহধবমবণীরে  সারথ ঋতু্কালীন সমরয় একই বিোনায় শ্য়ন ক রত্ন বকন্তু লকান সরঙ্কাচরিাধ ক রত্ন 
না। ত্ারে  লক অপয়া মরন ক রত্ন না, ত্ারে  লক অশুবচ মরন ক রত্ন না। র্া বনরম্নাি সবহহ হাবেস সমূহ ো া পব ষ্কা  ভারি 
প্রত্ীয়মান হয়। 
. 
، َعنْ  أَبِي َسلََمةَ، أَنَّ  َزْينَبَ  اْبنَةَ  أُم ِ  َسلََمةَ، َحدَّثَتْهُ  أَنَّ  أُمَّ  َسلَ َمةَ  َحدَّثَتَْها  يُّ  ْبنُ  إِْبَراِهيَم، قَالَ  َحدَّثَنَا ِهَشاٌم، َعنْ  يَْحيَى ْبنِ  أَبِي َكِثير  َحدَّثَنَا اْلَمك ِ
ِ، صلى للا عليه وسلم ُمْضَطِجعَةً  فِي َخِميَصة   إِذْ  ِحْضُت، فَاْنَسلَْلتُ  فَأََخذْتُ  ِثيَابَ  ِحيَضتِي قَالَ   " أَنُِفْستِ  ". قُْلتُ   قَالَْت، بَْينَا أَنَا َمعَ  النَّبِي 
 نَعَمْ . فَدََعانِي فَاْضَطَجْعتُ  َمعَهُ  ِفي اْلَخِميلَةِ . 
উরম্ম সালমা ( া) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলনঃ আবম নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সারথ একই চাের   নীরচ শুরয় বেলাম। হঠাৎ আমা  হারয়র্ 
লেখা বেরল আবম চুবপ চুবপ লিব রয় বিরয় হারয়রর্  কাপড় পরড় বনলাম। বত্বন িলরলনঃ লত্ামা  বক বনোস লেখা বেরয়রে? আবম 
িললাম হযা। ত্খন বত্বন আমারক িাকরলন। আবম ত্া  সরঙ্গ চাের   বভত্  শুরয় পড়লাম। 
. 
িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ হায়র্, পব রচ্ছেঃ (২০৭) হায়র্ অিস্থায় স্ত্রী  সারথ বমলারমশ্া ক া, 
১/২৯৪ আ ও লেখুন, ১/৩১৬,৩১৭; মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩), হারয়জ সম্পবকবত্ 
িণবনা, ২/৫৮১ , আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও বনোস, পব রচ্ছেঃ (৪), ...... ত্ারে  সারথ 
লশ্ায়া ও খাওয়া োওয়া নিধ, ১/৩২৬, ইিনু মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান ১/৬৩৭। 
. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A8%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=350194632083590


 

546 

ঋতু্িত্ী না ীরে  সারথ লর্ৌনবমলন োড়া সি ধ রণ  লমলারমশ্া ক াঃ 
. 
এই সময়টারত্ লর্ৌনবমলন োড়া ত্ারে  সারথ সি ধ রণ  লমলারমশ্া ক া র্ায়। ত্ারে  সারথ খািা  খাওয়া, চলারে া, ত্ারে  
সারথ িসা, স্বাভাবিক সকল কাজ কমব পব চালনা ক া, প্রভৃবত্ লকান কাজই ইসলাম এই সমরয় বনরষধ কর  বন। ি ং আল্লাহ  
 াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এই সমরয় ত্া  স্ত্রীরে  ো া মাথা আাঁচড়ারত্ন, ত্ারে  সারথ লর্ৌনবমলন োড়া সি বকেুই ক রত্ন, ত্ারে  প্রাত্যবহক 
করমব সহায়ত্া ক রত্ন এিং লসই সারথ বত্বন ত্া  সাহািারে  উৎসাহ বেরত্ন ত্ারে  স্ত্রীরে  সারথ ভারলা িযিহা  ক া  জনয। 
. 
، أَنَّ  اْليَُهودَ، َكانُوا إِذَا َحاَضتِ   ادُ  ْبنُ  َسلََمةَ، َحدَّثَنَا ثَابٌِت، َعنْ  أَنَس  ْحَمنِ  ْبنُ  َمْهِدي  ، َحدَّثَنَا َحمَّ َوَحدَّثَنِي ُزَهْيرُ  ْبنُ  َحْرب ، َحدَّثَنَا َعْبدُ  الرَّ
  ُ ِ  صلى للا عليه وسلم النَّبِيَّ  صلى للا عليه وسلم فَأَْنَزلَ  ّللاَّ ُ  فِيِهمْ  لَمْ  يَُؤاِكلُوَها َولَمْ  يَُجاِمعُوُهنَّ  فِي اْلبُيُوتِ  فََسأَلَ  أَْصَحابُ  النَّبِي  اْلَمْرأَة
ِ  صلى للا عليه وسلم "  تَعَالَى { َويَْسأَلُونَكَ  َعنِ  اْلَمِحيِض  قُلْ  ُهوَ  أَذًى فَاْعتَِزلُوا الن َِساءَ  فِي اْلَمِحيِض } إِلَى آِخرِ  اآليَةِ  فَقَالَ  َرُسولُ  ّللاَّ
 اْصنَعُوا ُكلَّ  َشْىء   إَِلَّ  الن َِكاحَ  
রু্হায়  ইিন হা ি ( )…আনাস ( াঃ) লথরক িবণবত্ লর্, ইয়াহুেী া ত্ারে  মবহলারে  হারয়র্ হরল ত্া  সরঙ্গ এক সারথ আহা  
ক ত্ না এিং এক ঘর  িাস ক ত্ না । সাহািারয় বক াম এ সম্পরকব  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)-রক বজরজ্ঞস ক রলন। ত্খন 
আল্লাহত্ায়াআলা এ আয়াত্ নাবর্ল ক রলন: “ত্া া লত্ামা  কারে হারয়র্ সম্পরকব বজরজ্ঞস কর  । িরল োও লর্, ত্া হরলা 
কষ্টোয়ক। সুত্ াং হারয়র্ অিস্হায় লত্াম া মবহলারে  লথরক পৃথক থাকরি…… ।” এ প   াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, লত্াম া (রস 
সময় ত্ারে  সারথ) শুধু সহিাস োড়া অনযানয সি কাজ ক  । 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩) হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, ২/৫৮৯, ৫৯০; আলিানী, মুহাম্মাে 
নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্ বমর্ী, ১/১৩২; আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও বনোস, পব রচ্ছেঃ 
(৪), ...... ত্ারে  সারথ লশ্ায়া ও খাওয়া োওয়া নিধ, ১/৩২৪, আলিানী, মুহাম্মাে নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্ বমর্ী, ১/১৩২। 
. 
ُ  لَمْ  يَُؤاِكلُوَها, فَقَالَ  اَلنَّبِيُّ  - صلى للا عليه وسلم - "اِْصنَعُوا ُكلَّ  َشْيء    َوَعنْ  أَ نَس   - رضى للا عنه - { أَنَّ  اَْليَُهودَ  َكانُوا إِذَا َحاَضتْ  اَْلَمْرأَة
 إَِلَّ  اَلن َِكاحَ 
আনাস ( াবর্) লথরক িবণবত্ হরয়রে লর্, ইয়াহুেী ললারক া ত্ারে  হারয়র্া স্ত্রী  সারথ পানাহা  ক া পব ত্যাি ক রত্া। নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িরলনঃ লত্াম া লর্ৌনবমলন োড়া ত্ারে  সারথ সিই ক রি। 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩), হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, ২/৫৮৬; িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু 
ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ হায়র্,পব রচ্ছেঃ (২০৭), হায়র্ অিস্থায় স্ত্রী  সারথ বমলারমশ্া ক া, ১/২৯৬,২৯৭, ইিনু হাজা  
আসকালানী, িুলুগুল মা াম, অধযায়ঃ েতু্িত্ী মবহলারে  লর্ সকল কাজ নিধ, হাবেস নংঃ ১৪৩, হাবেস সহীহ। 
. 
ঋতু্িত্ী স্ত্রীরক আবলঙ্গন ক াঃ 
. 
 াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্া  ঋতু্িত্ী স্ত্রীরক আবলঙ্গন ক রত্ন। ত্ারে  িারয়  সারথ িাাঁ বমবশ্রয় শুইরত্ন, এই সময় ত্া  েতু্িত্ী স্ত্রী  
লর্ৌনারঙ্গ একবট কাপরড়  পবট্ট িাধা থাকরত্া। র্া বনরম্নাি হাবেস গুরলা  ো া িুো র্ায়। 
. 
، َعنْ  إِْبَراِهيَم، َعنِ  اْلَْسَوِد، َعنْ  َعائَِشةَ، قَالَتْ  كَ اَنتْ  إِْحدَانَا إِذَا َحاَضتْ  أََمَرَها  َحدَّثَنَا أَبُو بَْكرِ  ْبنُ  أَبِي َشْيبَةَ، َحدَّثَنَا َجِريٌر، َعنْ  َمْنُصور 
 النَّبِيُّ  ـ صلى للا عليه وسلم ـ أَنْ  تَأْتَِزرَ  بِإَِزار   ثُمَّ  يُبَاِشُرَها
আবয়শ্াহ ( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আমারে  লকউ হারয়র্গ্রি হরল নািী (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক ত্া  (লিাস্থারন) পাজামা শ্িভারি 
িাাঁধা  বনরেবশ্ বেরত্ন, অত্ঃপ  ত্ারক আবলঙ্গন ক রত্ন। 
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. 
িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ হায়র্,পব রচ্ছেঃ (২০৭), হায়র্ অিস্থায় স্ত্রী  সারথ বমলারমশ্া ক া, 
১/২৯৬, মাবলক বিন আনাস, আল-মুয়ািা, অধযায়ঃ (২) পবিত্রত্া অজবন, পব রচ্ছেঃ (২৬) স্ত্রী ঋতু্মত্ী থাবকরল ......... , ১/৯৪, 
ইিনু মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান, অধযায়ঃ পবিত্রত্া ও ত্া  পন্থাসমূহ, ১/৬৩৫,৬৩৬। 
. 
ঋতু্িত্ী স্ত্রী  সারথ একই পারত্র খািা  খাওয়াঃ 
. 
আল্লাহ   াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এই সমরয় ত্ারে  লক এক সারথ বনরয়, একই থালায় খািা  গ্রহণ ক রত্ন। শুধু এক সারথ বনরয় খািা ই 
নয় আল্লাহ্    াসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) ঐ বেরক লঠাাঁট লাবিরয় পাবন লখরত্ন লর্বেক বেরয় মা আবয়শ্া ( াবর্ঃ) হাবয়জা অিস্থায় পাবন লখরত্ন, 
আল্লাহ   াসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) হাড় লক ঐ বেক লথরকই বচিারত্ন লর্ বেক লথরক আবয়শ্া ( াবর্ঃ) ঋতু্িত্ী অিস্থায় বচিারত্ন । বনরম্নাি 
সবহহ হাবেস ো া ইসলারম  এই আচ ণ গুরলা অত্যি সুস্পষ্ট ভারি প্রমাবণত্ হয়। 
. 
، َوُسْفيَاَن،   َحدَّثَنَا أَبُو بَْكرِ  ْبنُ  أَبِي َشْيبَةَ، َوُزَهْيرُ  ْبنُ  َحْرب ، قَاَلَ  َحدَّثَنَا َوِكيٌع، َعنْ  ِمْسعَر 
َعنِ  اْلِمْقدَامِ  ْبنِ  ُشَرْيح ، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  َعائَِشةَ، قَالَتْ  ُكْنتُ  أَْشَربُ  َوأَنَا َحائٌِض، ثُمَّ  أُنَاِولُهُ  النَّبِيَّ  صلى للا عليه وسلم فَيََضعُ  فَاهُ  َعَلى َمْوِضعِ  
قُ  اْلعَْرقَ  َوأَنَا َحائِضٌ  ثُمَّ  أُنَاِولُهُ  النَّبِيَّ  صلى للا عليه وسلم فَيََضعُ  فَاهُ  َعلَى َمْوِضعِ  فِيَّ  . َولَمْ  يَذُْكرْ  ُزَهْيرٌ  فَيَْشَربُ    .فِيَّ  فَيَْشَربُ  َوأَتَعَرَّ
আরয়শ্া ( াবর্) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলরেনঃ আবম ঋতু্িত্ী অিস্থায় পাবন পান ক ত্াম এিং পর  নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) লক অিবশ্ষ্টটুকু 
প্রোন ক রল আবম লর্খারন মুখ লাবিরয় পান ক ত্াম বত্বনও লসই স্থারনই মুখ লাবিরয় পান ক রত্ন। আিা  আবম ঋতু্িত্ী 
অিস্থায় হাড় লখরয় ত্া নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) লক বেরল আবম লর্খারন মুখ লাবিরয়বেলাম বত্বন লসখারন মুখ লাবিরয় লখরত্ন। 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩) হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, ২/৫৯৯, আহমাে ইিনু হাম্বল, 
মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও বনোস, অনুরচ্ছেঃ েতু্িত্ী মবহলারে  সারথ খাওয়া োওয়া ........ , ১/৩২৭, ইিনু 
মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান, ১/৬৩৪, আিু োউে, সুলাইমান ইিনু আশ্য়াস, আস-সুনান, ১/২৫৯ । 
. 
ْحَمنِ  ْبنُ  َمْهِدي  ، َحدَّثَنَا ُمعَاِويَةُ  ْبنُ  َصاِلح  ، َعنِ  اْلعََلَءِ  ْبنِ  اْلَحاِرِث، َعنْ   دُ  ْبنُ  َعْبدِ  اْلَْعلَى، قَاَلَ  َحدَّثَنَا َعْبدُ  الرَّ ، َوُمَحمَّ َحدَّثَنَا َعبَّاسٌ  اْلَعْنبَِريُّ
، قَالَ  َسأَْلتُ  النَّبِيَّ  صلى للا عليه وسلم َعنْ  ُمَواَكلَةِ  اْلَحائِِض  فَقَالَ  ِ  ْبنِ  َسْعد  هِ  َعْبدِ  ّللاَّ  َحَرامِ  ْبنِ  ُمعَاِويَةَ، َعنْ  َعم ِ
আিেুলাহ ইিনু সা’ে ( াঃ) হরত্ িবণবত্ আরে, বত্বন িরলন, আবম হাবয়র্া না ী  সারথ একরত্র পানাহার্  সম্পরকব নািী (ملسو هيلع هللا ىلص) লক 
প্রশ্ন ক লাম। বত্বন িলরলনঃ ত্া  সারথ খাও। 
. 
আলিানী, মুহাম্মাে নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্ বমর্ী, ১/১৩৩, ইিনু মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান ১/৬৫১, 
নাসাঈ, আহমাে ইিনু শুয়াইি, আস-সুনান, ১/৭৬৮, ; ঈমাম আিূ ‘ঈসা ( াবহ) িরলন, এ হােীসবট হাসান ি ীি, শ্াইখ 
আলিানী িরলনঃ হােীস সহীহ । 
. 
ঋতু্িত্ী স্ত্রী  ো া মাথা আাঁচবড়রয় লনয়াঃ 
. 
আল্লাহ্   নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁ  ঋতু্িত্ী স্ত্রীরে  বেরয় ত্াাঁ  মাথারক পব পাবট কর  বনরত্ন। এমনবক বত্বন র্খন মসবজরে ইবত্কাে 
ক রত্ন ত্খনও মা আবয়শ্া ( াবর্ঃ)  াসুলুল্লাহ  মাথা আচবড়রয় পব পাবট কর  বেরত্ন। বকন্তু  াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক অশুবচ, 
অপয়া িা পশু  লচরয় বনকৃষ্ট রূরপ িণয কর ন বন। র্া আম া বনরম্ন উরল্লবখত্ সহীহ হাবেরস  মাধযরম প্রমাণ পাই। 
. 
َحدَّثَنَا إِْبَراِهيمُ  ْبنُ  ُموَسى، قَالَ  أَْخبََرنَا ِهَشامُ  ْبنُ  يُوُسَف، أَنَّ  اْبنَ  جُ َرْيج ، أَْخبََرُهمْ  قَالَ  أَْخبََرنِي ِهَشاٌم، َعنْ  ُعْرَوةَ، أَنَّهُ  ُسئِلَ  أَتَْخدُُمنِي اْلَحائِضُ  
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ُ  َوْهىَ  ُجنُبٌ  فَقَالَ  ُعْرَوةُ  ُكلُّ  ذَِلكَ  َعلَىَّ  َهي ٌِن، َوُكلُّ  ذَِلكَ  تَْخدُُمنِي، َولَْيسَ  َعلَى أََحد   فِي ذَِلكَ  بَأٌْس، أَْخبََرتْنِي َعاِئَشةُ  أَنََّها  أَوْ  تَدْنُو ِمن ِي اْلَمْرأَة
ِ  صلى للا عليه وسلم ِحيَنئِذ   ُمَجاِورٌ  فِي اْلَمْسِجِد،  ِ  صلى للا عليه وسلم َوِهيَ  َحائٌِض، َوَرُسولُ  ّللاَّ لُ  ـ تَْعنِي ـ َرأْسَ  َرُسولِ  ّللاَّ َكانَتْ  تَُرج ِ
لُهُ  َوْهىَ  َحائِضٌ  ُ َرج ِ   .يُدْنِي لََها َرأَْسهُ  َوْهىَ  فِي ُحْجَرتَِها، فَت
উ ওয়া ( ) লথরক িবণবত্। ত্ারক প্রশ্ন ক া হরয়বেল লর্, ঋতু্িত্ী স্ত্রী বক স্বামী  লখেমত্ ক রত্ পা রি? অথিা লিাসল ে র্ 
হওয়া  অিস্থায় বক স্বামী  বনকটিত্বী হরত্ পার ? উ ওয়া জিাি বেরলন এ সিই আমা  কারে সহজ। এ ধ রণ  সকল 
মবহলাই স্বামী  লখেমত্ ক রত্ পার । এ িযাপার  কার া অসুবিধা থাকা  কথা নয়। আমারক আবয়শ্া ( াবর্) িরলরেনঃ বত্বন 
ঋতু্িত্ী অিস্থায়  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  চুল আাঁচরড় বেরত্ন। আ   াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) মু’ত্াবকে অিস্থায় মসবজে লথরক ত্া  হুজ া  
বেরক মাথাটা িাবড়রয় বেরত্ন। ত্খন বত্বন মাথা  চুল আাঁচড়ারত্ন অথচ বত্বন বেরলন ঋতু্িত্ী। 
. 
িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ,অধযায়ঃ হায়র্,পব রচ্ছেঃ (২০৪), হারয়রর্  সময় স্বামী  মাথা ধুরয় লেয়া, ১/২৯২। 
.  
স্ত্রী  সারথ একই পারত্র লিাসল ক াঃ 
. 
হারয়জা স্ত্রীরে  সারথ একই পারত্র পাবন বনরয় একই লিাসলখানায় লিাসল ক া, ইসলাম সমবথবত্ বিষয়, র্া আম া নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  
সহীহ হাবেস লথরক প্রমাণ পাই। 
ْحَمِن، أَنَّ  َزْيَنبَ  ِبْنتَ  أُم ِ   ، َحدَّثَنَا أَبُو َسلََمةَ  ْبنُ  َعْبدِ  الرَّ ، َحدَّثَنِي أَبِي، َعنْ  يَْحيَى ْبنِ  أَبِي َكثِير  دُ  ْبنُ  اْلُمثَنَّى، َحدَّثَنَا ُمعَاذُ  ْبنُ  ِهَشام  دَّثَنَا ُمَحمَّ َۖ
ِ  صلى للا عليه وسلم فِي اْلَخِميلَةِ  إِذْ  ِحْضتُ  فَاْنَسلَْلتُ  فَأََخذْتُ   َسلََمةَ، َحدَّثَتْ هُ  أَنَّ  أُمَّ  َسلََمةَ  َحدَّثَتَْها قَالَْت، بَْينََما أَنَا ُمْضَطِجعَةٌ، َمعَ  َرُسولِ  ّللاَّ
ِ  صلى للا عليه وسلم  " أَنُِفْستِ  " . قُْلتُ  نَعَمْ  . فَدََعانِي فَاْضَطَجْعتُ  َمعَهُ  فِي اْلَخِميلَةِ  . قَالَتْ  َوَكانَتْ  ِهيَ   ثِيَابَ  َحْيَضتِي فَقَالَ  ِلي َرُسولُ  ّللاَّ
ِ  صلى للا عليه وسلم يَْغتَِسَلَنِ  فِي اِْلنَاءِ  اْلَواِحدِ  ِمنَ  اْلَجنَابَةِ     َوَرُسولُ  ّللاَّ
উরম্ম সালামা ( াবর্) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলরেনঃ একবেন আবম  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সরঙ্গ একই বিোনায় বেলাম। এমন সমরয় 
আমা  ঋতু্ লেখা বেরল আবম....... .......................... । উরম্ম সালামা একথাও িরলরেন লর্, বত্বন এিং  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) (নাপাক 
অিস্থায়) এক সারথ একই পাত্র হরত্ পাবন বনরয় পবিত্রত্া  জনয লিাসল ক রত্ন। 
. 
িুখা ী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, ২/৫৯০। 
. 
প্রাত্যবহক লকান কারজ ঋতু্িত্ী স্ত্রী  সাহার্য লনওয়াঃ 
. 
উরল্লবখত্ কাজ োড়াও আপবন আপনা  প্রত্যবহক লর্ লকান ধ রণ  কারজ আপনা  ঋতু্িত্ী স্ত্রী  সহায়ত্া বনরত্ পা রিন। 
َوَحدَّثَنَا يَْحيَى ْبنُ  يَْحيَى، َوأَبُو بَْكرِ  ْبنُ  أَبِي َشْيبَةَ  َوأَ بُو ُكَرْيب   قَالَ  يَْحيَى أَْخبََرنَا َوقَالَ  اآلَخَراِن، َحدَّثَنَا أَبُو ُمعَاِويَةَ، َعنِ  اْلَْعَمِش، َعنْ  ثَابِتِ  
ِ  صلى للا عليه وسلم " نَاِوِلينِي اْلخُ ْمَرةَ  ِمنَ  اْلَمْسِجدِ  " . َقالَتْ  فَقُْلتُ   ، َعنْ  َعائَِشةَ، قَالَتْ  قَالَ  ِلي َرُسولُ  ّللاَّ د  ، َعنِ  اْلقَاِسمِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ْبنِ  ُعبَْيد 
 إِن ِي َحائِضٌ  . فَقَالَ  " إِنَّ  َحْيَضتَكِ  لَْيَستْ  فِي يَِدكِ  " 
আবয়শ্া ( াবর্) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলরেনঃ  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ই’বত্কাে থাকা অিস্থায় মসবজে লথরক আমারক (হাত্ িাবড়রয়) 
জায়নামার্বট লেয়া  জরনয আরেশ্ ক রলন। আবম িললামঃ আবমরত্া ঋতু্িত্ী। বত্বন আিা  িলরলনঃ ত্া আমারক োও, ঋতু্রত্া 
আ  হারত্ ললরি লনই। 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, অধযায়ঃ (৩), হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, ২/৫৯৭,৫৯৮; আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে 
আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও বনোস, পব রচ্ছেঃ পব রচ্ছেঃ (৫), ঋতু্িত্ী মবহলা  লকারল কু আন বত্লাওয়াত্ ক া ......... 
, ১/৩২৮, আলিানী, মুহাম্মাে নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্ বমর্ী, ১/১৩৪, ইিনু মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান, 
১/৬৩২ । 
চলরি ইনশ্াআল্লাহ .......................... 
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১৪৩  

ইসলাম বক আসরলই মানুরষ  িানারনা?  
-সাইেু   হমান 
 

প্রায় ১.৬ বিবলয়ন মানুরষ  অনুসৃত্ ধমব ইসলামরক অরনরক মরন কর  মানুরষ  িানারনা ধমব !!! এইসি কলাবিজ্ঞানীরে  মাথায় 
এত্টুকু কমন লসে নাই, মানুরষ  লেয়া লকারনা বিধান রু্রি রু্রি বিবলয়ন বিবলয়ন মানুষ েরলা ক রত্ পার  না। মানুরষ া ধমব 
নত্ ী ক া  কম লচষ্টা কর  বন বকন্তু লকারনা ধমবই সমােৃত্ হয়বন। শুধুমাত্র আঠার া শ্ত্রক  প  লথরক আজ অিবধ পৃবথিীরত্ 
মানিসৃষ্ট ধরমব  সংখযা একশ্'  আরশ্পারশ্!!! আধুবনক মানুষ আধুবনক ধা ণা ও প্ররু্বি বেরয় লসরকরল ধমবরক িাবত্ল প্রমাণ 
ক রত্ অরনক বিধান নত্ ী কর রে, বকন্তু েলােল শূ্নয। বিজ্ঞান, অথবনীবত্, সমাজনীবত্ সহ সিধ রণ  নীবত্ সংম্ববলত্ ধমব 
িানারনা  লচষ্টা ক া হরয়রে, মানুষ গ্রহণ কর বন। অরনরক ধমবীয়গ্রন্থও নত্ ী কর রে ত্ারে  ধরমব , লকউ বনরজ বলরখরে, লকউ 
বিবভন্ন জায়িা লথরক কবপ লপস্ট্ কর  চাবলরয় বেরয়রে, লকারনাটাই মানুষ গ্রহণ কর বন। এই সি ধরমব  অবধকাংরশ্  লকউ 
লকারনা বেন নামও লশ্ারনবন, েরলায়া রে  সংখযা হারত্ লিানা। 
আধুবনক রু্রি  মানুরষ া মরন কর  ইসলাম একটা লসরকরল পন্থা। অথচ আজ পর্বি পৃবথিী  লকারনা মানুষ ইসলারম  অনুরূপ 
লকারনা বিধান োাঁড় ক রত্ পার বন। অর্থা আফালন না কর , কলাবিজ্ঞানীরে  উবচত্ ইসলারম  অনুরূপ একটা জীিন িযিস্থা 
সৃবষ্ট কর  প্রমান ক া লর্ ইসলাম মানিসৃষ্ট, র্বেও এই চযারলি আর া প্রায় ১৫০০ িে  আরিই লেয়া হরয়রে, লকউ গ্রহণ 
কর বন। 
. 
. 
অিসর   োাঁরক মারে মারে কযামবব্ররজ টু  িাইি বহসারি কাজ কব । পৃবথিী  বিবভন্ন প্রাি লথরক আসা বিবভন্ন িয়রস  
বশ্োথবীরে  লকমবব্রজ ইউবনভাবসববট  নামক া করলজ ও বিখযাত্ সি স্থাপনা ঘুব রয় লেখারনা এিং এ  ইবত্হাস সম্পবকবত্ ত্থয 
লেয়াই মূল কাজ। অল্পবিি  পড়ারশ্ানাও ক রত্ হয় এই কাজ ক রত্ বিরয়। লপমব্রুক নামক কযামবব্ররজ  একবট করলরজ  
ইবত্হাস পড়রত্ বিরয় অিাক হলাম। ১৩৪৭ সারল প্রবত্বষ্ঠত্ এই করলরজ  শুরু  বেরক একটা বনয়ম বেরলা, লকারনা োত্র র্বে 
লেখরত্া অনয আর কজন োত্র এলরকাহল পান ক রে িা লব্রারথল হাউরস র্াত্ায়াত্ ক রে ত্খন করলজ কতৃ্বপরে  কারে বিরয় 
ওই োরত্র  নারম ব রপাটব ক রত্ হরত্া!!!! 
িত্বমান সময় ও পব বস্থবত্  লপ্রোপরট এই বনয়মবটরক রূপকথা  িল্প মরন হয়। খুি লিবশ্বেন আরি  কথা নয়, র্খন 
বিবস্ট্য়ান না ী া বহজাি প রত্া। ইসলারম  সারথ িাবকরে  পাথবকয এখারনই, ইসলাম ত্া  স্বকীয়ত্া িজায় ল রখ চরলরে িত্ 
১৪০০ িে  ধর । এ কা রণই িাবক া ললজ কাটা বশ্য়ারল  মরত্া চায় ইসলামও লর্ন ত্া  অঙ্গ প্রত্ঙ্গ হাব রয় বিকৃত্ হরয় 
ত্ারে  সারথ বমরশ্ র্াক। 
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১৪৪ 
ধাবমবক া বক প কারল  পু স্কার   ললারভই সি ভারলা কাজ কর ? ত্াহরল বিরিরক  
গুরুত্ব লকাথায়?  

-লহাসাইন শ্াবকল 
 

আজ ৮,৩০ লথরক ক্লাস ত্াই লখরয় লেরয় ৭,১৫ লত্ই ভাবসববট  উরেরশ্য  ওয়ানা হরয় লিলাম। একঘন্টা  করম ভাবসববটরত্ 
লপৌোরনা কষ্টক  আ  আরিভারি না লিরল ৫বমবনট লে ী হরলই বেো  সযা  আজরক  বেন এিরসন্ট বেরয় বেরিন। এত্ সকাল 
সকাল সযার  া ক্লাস বনরয় লর্ বক পান ত্া আল্লাহই ভারলা জারনন, েজ  পরড় কখরনা র্বে একটু ঘুরম  বেমবট আরসও, ত্িুও 
ঘুম র্াওয়া  লকারনা উপায় লনই, এইসি োইপাশ্ ভািরত্ ভািরত্ িারস উরঠ লিলাম। িারস উরঠই ইয়া রোন কারন গুরজ বেরয় 
জুনু্দল্লাহ নাবশ্েটা ধব রয় বেলাম। চা পারশ্  শ্ব্দ লথরক বনরজ  কানরক প্ররটে ক রত্ বপ্রয় নাবশ্েটা এই মুহূরত্ব লিশ্ কারজ 
লেরি। 
. 
নাবশ্ে শুনরত্ শুনরত্ লচাখ েুরটা সামানয িন্ধ হরয় আসবেরলা হঠাত্ লোনটা লকরপ উঠরলা, লচাখ লমলরত্ই স্ক্রীরন লভরস উঠরলা 
আওয়াি নামবট। কল ব বসভ ক রত্ই ওইপাশ্ লথরক কন্ঠ লভরস উঠরলা, 
. 
-আসসালামু আলাইকুম, বক আসবেস ভাবসববটরত্? 
-হুম, িারস আবে। তু্ই লকাথায়? 
-ভাবসববটরত্। তু্ই আয় ত্াহরল আবম অরপো ক রত্বে ইনশ্াআল্লাহ। 
-ইনশ্াআল্লাহ। 
. 
িাস থামরলা ভাবসববট লিরট  সামরন। লনরম পরড়ই আওয়ািরক খুজরত্ লািরলা আমা  লচাখ লজাড়া, ওরক লেখরত্ না লপরয় আবম 
কল বেরত্ র্ারিা এমন সময়ই লপেন লথরক কন্ঠ লভরস আসরলা, 
. 
-আসসালামু আলাইকুম ওয়া  াহমাতু্ল্লাহ 
. 
-ওয়ালাইকুমুস সালামু ওয়া  াহমাতু্ল্লাবহ ওয়া িা াকাতু্হু িলরত্ িলরত্ লপেরন ত্াবকরয় সাো-কারলা বমেি লচক পািািী, কারলা 
লিাল টুবপ আ  টাখনু লথরক লিশ্ খাবনকটা উপ  পর্বি োটা কারলা পযান্ট পব বহত্ আওয়ািরক লেখরত্ লপলাম। িললাম “বকর  
লকাথায় বেবল?”  
. 
-এই লত্া একটু ওবেরক বেলাম 
. 
ও আওয়াি। পাাঁচ েুট েয় ইবি উচ্চত্া  হালকা িড়রন  লেরল, চুল ঘন হরলও োবড় লিশ্ পাত্লা। ওরক একিা  ও  নারম  
অথব বজজ্ঞাসা কর বেলাম  
. 
-লোি লত্া  নারম  অথবটা বক? 
. 
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-আওয়াি অথব লর্ অবধক পব মারন আল্লাহ  বনকট ত্াওিা কর । হান্নাে ইিনু সা ী  বকত্ািুর্ রু্হরে এরসরে বিখযাত্ মুোসবস  
ইমাম মুজাবহে িরলন, “আওয়াি হরলা ত্া াই র্া া বনরজরে  পাপসমূহরক লিাপরন লিবশ্ লিবশ্ স্ম ণ কর  আ  ত্া  জরনয 
আল্লাহ  কারে েমা বভো কর ” এককথায় র্া া প্রবত্বট কারজই আল্লাহ  বেরক অবভমুখী ত্ারে রকই আওয়াি িরল। কু আরন 
আল্লাহ ত্া’আলা সুলাইমান(আ) ও োউে(আ) লক আওয়াি িরল সরম্বাবধত্ কর রেন। আল্লাহ লর্রনা আমারে রক সবত্যকার ই 
আওয়ািরে  অিভুবি কর ন। আবমন। আওয়ারি  উি  
. 
-আবমন 
. 
ও বনরজ  েীন চচবা  িযাপার  অরনক লিবশ্ সরচত্ন। লেরলটারক প্রথম লেখারত্ই একটু আলাো ললরিবেরলা আ  অনয  কম 
একটা ভারলালািা কাজ কর বেরলা, হুজু  িরলই হয়ত্ এত্ ভারলািাসা প স্পর । 
. 
পুর ারনা সৃ্মবত্ মন্থন ক রত্ ক রত্ লকাথায় লর্ন হাব রয় বিরয়বেলাম, সবম্বরত্ বে লাম আওয়ারি  িাক শুরন 
. 
-এই লর্ বম. লকাথায় হাব রয় লিরলন এই ভাবসববট লিরট  সামরন োাঁবড়রয়? হুম? 
. 
-না লোি লকাথাও না। চল ক্লারস র্াই লে ী না কর । বেো  সযা  ক্লারস এরস পড়রল আ  উনা  পর  আম া লিরল আজরক 
এত্ কষ্ট কর  এরসও এিরসন্ট থাকরত্ হরি। চল চল। 
. 
-হুম। 
. 
বসবড় লিরয় উপর  উরঠ ক্লারস লর্রয় ৩নং ল া’এ  ৫নং লিরি েুজন িরস পড়লাম। একটু পর ই আসরলা আধুবনক রু্রি  
বিবজটাল লেরল জবন। আমারে  লেরখই একিাল হাবস লহরসই িরল উঠরলা, “আর , হুজু স! বক অিস্থা?” এই জবন  
বচ জীিরন  অভযাস আমারে  লেখরলই ত্া  টীকা-বটপনী কাটরত্ই হরি ত্া না হরল লর্ন ও  বেরন  শুরুটা ভারলা হয়না।  
. 
-বক বম. আওয়াি? বক অিস্থা আপনা ? জবন  প্রশ্ন 
-আলহামেুবলল্লাবহ আলা কুবল্ল হাল। ভারলা লত্া  বক অিস্থা? আওয়ারি  জিাি। 
-োইন, মযান। ঘু বে বে বে, িনু্ধ-িান্ধি, আড্ডা আ  বিটা  বনরয়ই ভারলা আবে, মুি স্বাধীন জীিন আমারে । লত্ারে  মত্ না 
লর্ এটা ক া র্ারিনা, ওইটা ধ া র্ারিনা, লসটা লোাঁয়া র্ারিনা। বহহ! ত্াবচ্ছরলয  সু  পব ষ্কা  জবন  ভাষায়। 
. 
বনিুপ লথরক সুন্নাহ লমাত্ারিক মুচবক হাবস বেরলা আওয়াি। 
. 
সযা  এরস পড়রলা ত্া না হরল জবন  উের  হয়ত্ আর া বকেু কথা পব পাক হবচ্ছরলা মরন হয়। র্াক ভারলাই হরলা। িাচা 
লিরে। 
. 
ক্লাস লশ্ষ কর  আবম আ  আওয়াি বসবড় বেরয় বনরচ নামবেলাম। 
. 
-এখন লকাথায় র্াবি, আওয়াি? 
-লেবখ কযাবন্টরন লর্রয় বকেু চা-কবে লখরত্ পাব  বকনা 
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-চল ত্াহরল 
. 
এমন সময় বপেন লথরক জবন  িাক শুনরত্ লপলাম, 
. 
-হুজু স!! ও হুজু স!!  
. 
-আবম একটু  ািত্ স্বর  িরল উঠলাম “বক ভাই লত্া  সমসযা বক, আমারে  বক নাম ধাম নাই নাবক, হযা?” আওয়াি আমারক 
ইশ্া ায় আ  কথা িাড়ারত্ বনরষধ কর  বেরলা। 
. 
- এত্  াি ক া  বক হরলা? িনু্ধরে  িাক ও বেরত্ পা রিা না নাবক? জবন প্রশ্ন েুরড় বেরলা। আওয়াি সামানয লহরস িরল 
উঠরলা লকন পা বি না অিশ্যই পা বি। 
. 
-চল কযাবন্টরন র্াই, চা-কবে বপরয় আবস। র্াবি লত্া া? 
. 
িান হারত্  পািািী  বলভবট সামানয সব রয় ঘবড় লেখরলা আওয়াি।  
. 
-হুম, র্াওয়া র্ায় লত্া। আসরল আম াও ওবেরকই র্ািা  বচিা ক বেলাম। লর্াহর   নামারর্  জামারত্  এখরনা প্রায় ৪৫ বমবনট 
িাকী ত্াহরল র্াওয়াই র্ায়। আ  ত্াোড়া কযাবন্টন লথরক ভাবসববট  মসবজে লিবশ্ েূর ও না। চল র্াওয়া র্াক।  
. 
-চল ত্াহরল। 
. 
কযাবন্টরন লর্রয় বত্নজরন  জনয ৩বট কবে অিবা  বেরলা জবন। আমারে রক বজরজ্ঞস ক রলা লর্ আমারে  আ  বকেু লািরি বক 
না। আম া না িরল বেলাম। 
. 
কবে আনা  মারে  সময়টারত্ আওয়াি আিা  ঘবড় লেখরলা।ত্ 
. 
-থাক, থাক। আ  ঘবড় লেখা লািরি না। লত্ারে  আ  কাজ কা িা !! সা ােন একটা লটনশ্রন  মরধয মসবজরে লর্রত্ হরি, 
জামাত্ ধ রত্ হরি। না লিরল এই শ্াবি, লিরল লসই ের্ীলত্। সা ােন এই ভরয়  মরধযই থাবকস লত্া া। 
. 
জবন  কথা শুরন সম্ভিত্ বকেু িলরত্ র্াবচ্ছরলা আওয়াি ত্রি কযাবন্টরন  ভাই কবে বনরয় আসারত্ লথরম লিল আওয়াি। 
. 
কবে  এক চুমুক বনরয়………….. 
. 

-লত্া জবন বক জাবন িলবেবল? বক জাবন ভয় সরয়  কথা িলবেবল? 
. 
িলবেলাম লত্ারে  অিস্থা। সা ােন একটা ভয় না হরল ের্ীলরত্  ললাভ। জাহান্নাম জান্নাত্ এগুরলা  ভয়। 
. 
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-লত্া এরত্ বক হরয়রে? 
. 
-লকারনা স্বাধীনত্া নাই, বনজস্বত্া িলরত্ বকেু লনই। লমরয়রে  বেরক ত্াকারনা র্ারিনা, িান শুনা র্ারিনা ত্াহরল এই শ্াবি 
লেওয়া হরি বনরজ  টাকা অনযরক োন কর  লিড়ারত্ হরি, পাাঁচ পাাঁচ িা  নামার্ পড়রত্ হরি ত্াহরল এই ের্ীলত্ এই পু ষ্কা । 
ধমব বজবনসটাই এমন শুধু ললাভ লেখারি না হয় ভয় লেখারি। 
. 
-আচ্ছা, জবন। তু্ই বক িিলাস মযাকরগ্রির   ‘X’ & ‘Y’ বথও ী  কথা জাবনস? 
. 
-একটু বি ি হরয় জবন  উি  “আবম িবল বক আ  আমা  সাব ন্দা িাজায় বক?” 
. 
-এটা লত্া  কথা  প্রসরঙ্গই িলা। জাবনস বক এই েুই বথও ী  িযাপার ? 
. 
-নাহ, মরন পড়রে না লত্া। এ  সারথ আমা  কথা  বক সম্পকব? 
. 
-একটু অরপো ক , জবন। তু্ই বক বকেু জাবনস এই িযাপার ? আমারক উরেশ্য কর  আওয়ারি  প্রশ্ন 
-হুম, জাবন লত্া। আবম িললাম 
. 
-আচ্ছা, ত্াহরল ‘X’ বথও ীটা  সা সংরেপ আমারে  িলরত্া। 
. 
-১৯৬০ সারল লসাশ্যাল সাইরকালবজস্ট্ িিলাস মযাকরগ্রি  ত্া  The Human Side of Enterprise িইরত্ িযিস্থাপনা  েুইবট 
বথও ী লেন র্া Theory X ও Theory Y নারমই সুপব বচত্। “X” বথও ী  অনযত্ম প্রবত্পােয বিষয় হরলা মানুষ কাজ অপেন্দ 
কর , কাজ ক রত্ চায়না, কাজ ক রত্ উেীপনা পায় না ত্াই ত্ারে রক কাজ ক া  জনয একটু ভয় লেখারত্ হয়, ত্ারে  বেরয় 
কাজ আোয় কর  বনরত্ হয়, ত্া া কারজ উেীপনা পায় না ত্াই ত্ারে রক বেরয় কাজ কব রয় লনওয়া  জনয পু ষ্কার   িযিস্থা 
ক রত্ হয় ত্ারে রক প্রলুি ক া  জরনয। 
. 
-বঠক িরলবেস। আচ্ছা, জবন লত্া  বক মত্ এই িযাপার ? 
. 
-বক আিা  হরি? 
. 
-এখারন মযাকরগ্রি  ও িরলরেন মানুষ কাজ ক রত্ চায়না ভয় অথিা পু ষ্কা  োড়া ত্াই ত্ারে রক প্রলুি ক রত্ হয়। 
. 
-ত্াই লত্া লেখবে। 
. 
-আর কটু ভারলা কর  লেয ক । চাকু ী লেরত্র ভারলা কারজ  জনয প্ররমাশ্ন আরে, কখরনা লকারনা অসেুপায় উপায় অিলম্বন 
ক রল শ্াবি  িযিস্থা আরে ত্াই না? 
. 
-হুম। 
. 
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-শ্াসন বিভারি  বিবভন্ন আইন আরে, লর্খারন বিবভন্ন অপ ারধ  শ্াবি িণবনা ক া আরে। চুব  ক রল লজল, জব মানা, খুন 
ক রল মৃতু্যেন্ড ইত্যাবে। আরে না? 
. 
-হযা।আরে। 
. 
-এই কা রন বক কখরনা তু্ই িা লকারনা সুস্থ মবিরষ্ক  লকউ শ্াসন বিভািরক োয়ী ক রি লর্ শ্াসন বিভাি মানুরষ  স্বাধীনত্া 
হ ণ কর রে। ভয় লেবখরয় চুব , িাকাবত্ ক রত্ লেয়বন? িা অবেরস প্ররমাশ্ন লেওয়া হরল বক লকউ বক িলরি লর্ না “ত্ারক 
ললাভ লেখারনা হরয়রে, ত্ারক প্রলুি ক া হরয়রে। এটা বঠক হয়বন?” 
. 
-নাহ। ত্া িলরিা না। ত্রি আমা  স্বাধীনত্া হ ণ ক া  অবধকা  কার া লনই। আ  ত্াোড়া বনরজ  বিরিক মত্ ভারলা হরয় 
চলরল আ  খা াপ লথরক বি ত্ থাকরলই লত্া হরলা। 
. 
-আচ্ছা, লকউ র্বে বনরজ  লমরয়  সারথ শ্াব  ীক সম্পকব স্থাপন ক রত্ চায়। এটারক তু্ই লকমন েৃবষ্টরত্ লেখবি? 
. 
-বে!বে! এমন মানুষ ও হয় নাবক? এটা লত্া অত্যি বনকৃষ্ট কাজ। 
. 
- ২০১৩ সারল  পব সংখযান মরত্ আরমব কায় ৩-৪ জরন  মরধয ১ জন এিং ৫-৭ জরন  মরধয ১ জন লেরল পব িার   
সেসযরে  ো া বনপীবড়ত্ হয়। ত্াোড়া আরমব কারত্ প্রিল ভারি অর্াচা  বিেযমান। National Crime Records Bureau 
(NCRB) এ  ব রপাটব মরত্, ভা রত্ ২০০৯ সাল লথরক ২০১১ সারল প্রায় ৩০.৭% অর্াচা  িৃবদ্ধ লপরয়রে। এমনবক বকেু বকেু 
লেরশ্ লত্া এই ধ রন  সম্পকবরক নিধ ক া  আইন প্রনয়ন ও ক া হরচ্ছ। একটু লখাজাখুবজ ক রল এই সম্পরকব তু্ই অরনক 
ত্থয লপরত্ পাব স। 
. 
-বক িলবেস?  
. 
-হযা, এটাই সত্য। 
. 
-ভয়ানক 
. 
-ত্াহরল এখন িল আমারক বকভারি তু্ই শুধুমাত্র বিরিকরক স্ট্যান্ডািব কর  ভারলা খা ারপ  বসদ্ধাি বকভারি বনবি? লকউ এই 
জঘনয কাজরক নিধ মরন কর  আ  লকউ এরক অত্যি ঘৃনা  লচারখ লেরখ।  
. 
-আসরলই লত্া মুশ্বকল। 
. 
-হযাাঁ, মুশ্বকলই। কা ন মানুরষ  বিরিক সীমািদ্ধ, বিরিক সিবকেু িুরে উঠরত্ পা রি না কখরনাই, মানুরষ  এই সীমািদ্ধত্া 
থাকরিই। বিরিক স্থান, কাল, পাত্র লভরে পব িবত্বত্ হরত্ই থারক, ত্াই বিরিক কখরনাই সািবজনীন লকারনা স্ট্যান্ডািব িরল 
বিরিবচত্ হরত্ পার না। 
. 
-জবন বনিুপ। 



 

555 

. 
-আল্লাহ আমারে রক এই পৃবথিীরত্ পাবঠরয়রেন প ীো ক া  জরনয লক লক ত্া  অনুিত্ হয় আ  লক হয়না। বত্বন 
আমারে রক ত্া  বিধানািলী সুস্পষ্ট কর  িণবনা কর  বেরয়রেন। বত্বন এই েুবনয়া  প ীো  েলােল বহরসরি বকেু ললাকরক 
জান্নারত্ আ  জাহান্নারম বেরিন। বত্বন িা িা  েুবনয়া  প ীো  কথা কু আরন স্ম ণ কব রয় বেরয়রেন, সত্কব কর রেন 
জাহান্নাম লথরক আ  আশ্া লেবখরয়রেন জান্নারত্ । র্ারত্ বকয়ামরত্  বেিস লর্বেন পব পূণব নযায়বিচা  প্রবত্ষ্ঠা হরয় র্ারি লসবেন 
পব পুণব বহসাি বনকাশ্ হরত্ পার । র্া া আল্লাহ  সত্কব িানীরক লথাড়াই লকয়া  কর রে, র্া া আল্লাহ  বিধানািলীরক অস্বীকা  
কর রে িা স্বীকা  ক া সরত্ত্বও ইচ্ছাকৃত্ ভারি লমরন চরলবন, র্া া েুবনয়া  লভাি বিলারস িযি লথরক বনরজ , কখরনা পব িা , িা 
সমাজ  ারি  েবত্ কর রে আল্লাহ  আনুিত্য লথরক মুখ বেব রয় বনরয়, লসবেন আ  ত্ারে  আ  লকারনা অরু্হাত্ লপশ্ ক া  
সুরর্াি থাকরি না। ত্ারে  শ্াবি মূলত্ আল্লাহ  াবু্বল আলামীন বর্বন আসমান ও জবমরন  একচ্ছত্র অবধপবত্ ত্া  বিধানািলী 
অস্বীকা  কর  বনরজ  ইচ্ছামত্ জীিনর্াপন ও এ  েলস্বরুপ সমাজ ও  ারি  েবত্  জনয প্রবত্োনস্বরুপ। অপ বেরক, র্া া 
েুবনয়ারক সবত্যই প ীো  স্থান বহরসরি িযিহা  কর রে, ত্া া অিাধযরে  মত্ লািামহীন স্বাধীনত্ায় িুি লেয়বন, ত্া া আল্লাহ  
বিধানরক জীিরন সিরেরত্র সরিবারচ্চ স্থান বেরয়রে, ত্া া েুবনয়া  লভাি বিলারস মি না লথরক আল্লাহ  আনুিত্য ো া জীিন 
সাবজরয়রে, কখরনা ত্ারে  ওপ  বিপরে  পাহাড় ধ্বরস পরড়রে, পাবথবি েুখ কষ্ট ত্ারে  অি রক িযবথত্ কর রে, ত্ারে  অি  
কখরনা এরোড় ওরোড় হরয় লিরল ও ত্ারে  অি  কখরনাই আল্লাহ  আনুিত্য লথরক বের  র্ায়বন অনড় ও অটল বেরলা 
আল্লাহ   ািায়। কখরনা ত্ারে  কষ্টাবজবত্ অথব ি ীি েুখীরক বেরত্ হরয়রে, কখরনা িা বনরজ  সিরচরয় বপ্রয় িস্তু জীিনই 
আল্লাহ  আনুিত্য ক রত্ বিবলরয় বেরত্ হরয়রে আল্লাহ   ািায়। ত্ারে  জান্নারত্  পথ কখরনাই েুরলল শ্র্যা নয় ি ং ত্া 
কন্টকাকীণব পথ, ত্রি ত্া া আল্লাহ  জরনযই সি  কর রে েুবনয়ায়। আ  এজরনযই আল্লাহ কু আরন অসংখয িা  জান্নারত্  
আশ্া ও সুসংিাে বেরয়রেন র্ারত্ ত্া া ত্ারে  পরথ অটল থারক। আ  ত্া  েলােলস্বরুপ আল্লাহ   হমরত্ ত্ারে  কষ্ট, নধর্ব 
ও ত্া া মানুরষ  লর্ মঙ্গল কর রে ত্া  েলােল ত্া া লপরয় র্ারি আবখ ারত্ জান্নাত্ লারভ  মাধযরম। ত্রি মুবমন িযবি  জনয 
আশ্া ও ভয় একবট পাবখ  েুবট িানা  মত্ উড়রত্ হরল েুবটই প্ররয়াজন, মুবমন আল্লাহ   হমরত্  আশ্ায় আশ্াবিত্ থাকরি 
আিা  বিপ ীত্ বেরক আল্লাহ  আর্ারি  ও ভয় ক রি। 
আশ্া কব  িুেরত্ লপর বেস। 
. 
জবন লকারনা কথা না িরল বিল বেরত্ চরল লিরলা। আওয়াি লর্রত্ িাধা বেরলা “আজরক  বিলটা না হয় আবমই লেই”। জবনও 
িাধা বেরলা না আওয়ািরক। আওয়াি বনরজ  ঘবড় লেরখ,  
. 
-আ  ২০বমবনট মাত্র িাকী জামাত্ শুরু হরত্। আম া আবস জবন। 
-হুম, বঠক আরে। 
. 
আম া ও মসবজে অবভমুরখ চললাম। 

 
 
[১] https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm 
[২] https://www.theatlantic.com/…/america-has-an-incest…/272459/ 
[৩] http://archive.indianexpress.com/…/alarming-increas…/741160/ 
[৪] সূ া মুলক, ৬৭:২ 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mindtools.com%2Fpages%2Farticle%2FnewLDR_74.htm&h=ATO4htJsXg5dHpKAwudTjQ-0yqO1OyBigXQ0PSJG0AP4VV-2JMpZTMnZDynsyAFwTDiroPyiATlLUkZlWBlCPixetkiwAWbseuiSJMBLM94CjWcPMTWzqUu4YMY-IsHWb_ZZWt5IfcTtrh8n_Lx8Gbe62-tZn85Vsk0mraH17b6f6W9bl_S_FiDBcW1AIA-rzEV0xQqPjNnPZ8RlrQKyyIIxwGVmxmn3EsbPiKfdHrxVAYGhx7Umz0vR3jAv47w-sLxEKoNe7cmW7eCT3c071LMTdoo5G-pk4T4EyA9Aew
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2F&h=ATPzhJLIPh0XYlZ-gb63JiIrHIP7_h5NEhG3mwhDliZNPBgoPY0jPJm9jz5Db6_MjVJJzBUziu65dNZu6Avi3-rrotO1wORuWgPDjYa7Lrep3IRDRYLSac5IcbHM1rCLiFgXTDUhHPnNyGSyWBFpSC0K-ord7gqpdmXUpiyCCsB62cuW2At2YWUuZjIE3KW3hi9jhtLcxt0IgHdokR5GEGtAf4gRQmMKqUxkW9SrIZiJJWJS2jSWiCCuNR8VSJae7SHE6Jd2Enly0swxaPaa-QGnvTQV4RAvLhip59HSHQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farchive.indianexpress.com%2F&h=ATOjEwKD4EDLT7QPEeHRIwDkR0IpA27cxihJNwLiTP5ivs8k2OD4cv-kZTKrECU5kssRcw-r1jNSUzuxV-OZbX7vf84_be67nCHD5cHLl-AizX4SBY633KNvkUELElKNCrmNZ6riG7n6bJPGwqePIVblmQ_Bbsc40_bdPDCnVN7I8Bmclfd5Ica9EsJou5B9F68LFPuBfEO1KRI6eGrPYMIQJZVAjhznVzcIfsI_U48F_UgQe4mt4jIj0FqGLv4aAJsCYkFPvEAjVRJRWuJa0B3phsdEfr4fAdOkeACAEA
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১৪৫ 
চন্দ্রগ্রহণ  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

আধুবনক সমরয় আম া সিবকেু রু্বি বেরয় বিচা  ক রত্ পেন্দ কব । ত্রি প্রাচীনকারল বকন্তু রু্বি  লচরয় বিশ্বাসই লিশ্ী 
প্রাধানয লপরত্া। লর্মন চীনা া বিশ্বাস ক রত্া লকারনা বিশ্াল আকার   ড্রািন উরড় বিরয় চাাঁরে হামলা কর রে। লচষ্টা ক রে 
চাাঁেটারক বিরল লেলা । েরল চন্দ্রগ্রহণ হরচ্ছ। এ কা রণই হয়রত্া চায়নীজ ভাষায় eclipse লক লিাোরত্ “Shi” শ্ব্দটা িযিহা  
ক া হরত্া। “Shi” িলরত্ লকারনা বকেুরক বিরল লেলারক লিাোরনা হয়। 
. 
লত্া চাাঁেরক ড্রািন নামক নেরত্য  হাত্ লথরক িাাঁচারত্ বক ক রত্ হরি? ত্া া বিশ্াল আকার   ড্রাম বনরয় িাজারনা শুরু ক রত্া। 
অরনকেণ িাজারনা  প  র্খন চন্দ্রগ্রহণ লশ্ষ হরয় লর্রত্া, ত্খন ত্া া ভািরত্া ত্ারে  িােয-িাজনা  শ্রব্দ িুবে ড্রািন ভরয় 
পাবলরয়রে। এিা  আনন্দ ক া  পালা। 
. 
পবিত্র কু ’আরন আল্লাহ্ ত্ায়ালা বকয়ামরত্  কথা িণবনা ক রত্ বিরয় িরলরেন এমন এক সমরয়  কথা র্খন চন্দ্র লজযাবত্হীন 
হরয় পড়রি।(৭৫:৮-৯) ত্াই চন্দ্রগ্রহণ বকংিা সূর্বগ্রহণ বকেুটা হরলও আমারে  বকয়ামরত্  কথা মরন কব রয় লেয়। মরন কব রয় 
লেয় একবেন আমারে রক আমারে   রি  সামরন োাঁড়ারত্ হরি।  াসূল (সা.) ত্াই একিা  সূর্বগ্রহণ হরল মুসবলমরে  সারথ 
বনরয় সালাত্ আোয় কর বেরলন।  
. 
ত্া  মারন আমারে  মুসবলমরে  বিশ্বাস বক প্রাচীন চীনারে  মরত্া? চন্দ্রগ্রহণ হরয়রে ত্া  মারন বনিয়ই খা াপ বকেু হরয়রে? 
নাবক িার া শ্ত্রক  ইউর ারপ  মরত্া- র্খন ইংলযারণ্ড   াজা লহন ী ১১৩৩ সারল সূর্বগ্রহরণ  প  মা া বিরয়বেরলন ত্খন পুর া 
ইউর ারপ আত্ঙ্ক েবড়রয় পরড়বেল? ত্া া লভরিবেরলা সূর্বগ্রহরণ  কা রণই এমনটা হরয়রে। আর া খা াপ বকেু আসরে। 
.  
আম া লমারটও এমন অন্ধ-বিশ্বাস  াবখ না। বকন্তু আম া বনরজরে রক বিজ্ঞান ো া অন্ধ কর   াবখ না। আম া বিশ্বাস কব  
সকল নযাচা াল লেরনারমনা আল্লাহ্   অনুমবত্রত্ই ঘরট থারক এিং এ  ো া বত্বন অিশ্যই আমারে  কারে লকারনা লমরসজ 
পাঠারচ্ছন। ত্াই আল্লাহ্ রক স্ম ণ কব । ত্াাঁ  কারে েমা চাই। একই কা রণ ভূবমকম্প হরল সিাই র্খন ভূিভবস্থ লপ্লটগুরলা  
নড়াচড়া বনরয় বিশ্াল ললকচা  লেয়া শুরু কর , আম া ত্খন ত্াাঁরক স্ম ণ কব  র্া  কারে শুধু এই লপ্লটগুরলারক নড়াচড়া 
ক ারনাই নয় ি ং পৃবথিীরক ধ্বংস কর  লেয়া এরকিার ই মামুলী িযাপা ।  
. 
ত্রি আম া লকারনা বমথযা বিশ্বাস  াবখ না। আমারে  নিী (সা.) আমারে  লকারনা বমথযা বিশ্বাস  াখরত্ লেনবন।  াসূল (সা.) এ  
একমাত্র জীবিত্ লেরল ইব্রাহীম ( া.) লর্বেন মা া র্ান, লসবেন সূর্বগ্রহণ হরয়বেরলা। সিাই িলািবল শুরু ক রলা, “ইব্রাহীরম  
মৃতু্য  কা রণ সূর্বগ্রহণ হরয়রে।”  াসূল (সা.) র্বে সবত্যই ভণ্ড নিী হরত্ন ত্রি ত্া  জনয এটা খুি সুিণব সুরর্াি বেল। উবন 
িলরত্ পা রত্ন, “আবম একজন নিী! আমা  লেরল  মৃতু্যরত্ র্বে সূর্বগ্রহণ না হয়, ত্রি কা  মৃতু্যরত্ হরি?” বকন্তু বত্বন এই 
কুসংস্কা রক বচ ত্র  বিনষ্ট কর  িলরলন, “সূর্ব ও চন্দ্র মহান আল্লাহ্ ত্ায়ালা  েু‘বট বনেশ্বন। কার া মৃতু্য  কা রণ এগুরলা  
গ্রহণ হয় না।”  
 াসূল (সা.), ইব্রাহীম ( া.) এ  মৃতু্যরত্ লকাঁরেবেরলন আ  কর বেরলন ত্াাঁ  লসই বিখযাত্ উবি, “লচাখ অশ্রুবসি, হৃেয় িযবথত্। 
ত্িুও আম া এমন বকেু িবল না র্া আমারে   িরক অসন্তুষ্ট কর ।” 
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. 

. 
“বত্বনই সূর্বরক কর রেন েীবপ্তময় এিং চাাঁেরক আরলাময় আ  ত্া  জনয বনধবা ণ কর রেন বিবভন্ন মনবর্ল, র্ারত্ লত্াম া জানরত্ 
পা  িের   িণনা এিং (সমরয় ) বহসাি। আল্লাহ এগুরলা অিশ্যই র্থাথবভারি সৃবষ্ট কর রেন। জ্ঞানী সম্প্রোরয়  জনয বত্বন 
বনেশ্বনসমূহ বিিাব ত্ভারি িণবনা কর ন।” (আল কু ’আন, সূ া ইউনুস :৫) 
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১৪৬ 
মালাকাত্ আইমানুহুম - মাব য়া বকিবত্য়া ( া)  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

বিসবমল্লাবহ   াহমাবন   াবহম 
আল্লাহ্   িান্দা এিং  াসূল মুহাম্মে এ  পে লথরক বকব ত্ প্রধান মুকাওবকরস  প্রবত্- 
. 
সালাম ত্া  উপ  লর্ বহোয়ারত্  অনুস ণ ক রি। অত্ঃপ  আবম আপনারক ইসলারম  োওয়াত্ বেবচ্ছ। ইসলাম গ্রহণ করুন, 
শ্াবিরত্ থাকরিন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ আপনারক বেগুণ সওয়াি োন ক রিন। বকন্তু র্বে মুখ বেব রয় লনন ত্াহরল 
বকিত্ীিরণ  পাপ আপনা  উপর ই িত্বারি।  
. 
লহ বকিত্ীিণ! একবট বিষরয়  বেরক আরসা -র্া আমারে  মরধয ও লত্ামারে  মরধয সমান। ত্া এই লর্, আম া আল্লাহ োড়া অনয 
কার া ইিােত্ ক ি না, ত্াাঁ  সারথ লকান শ্ ীক সািযি ক ি না এিং একমাত্র আল্লাহরক োড়া কাউরক পালনকত্বা িানাি না। 
ত্া প  র্বে ত্া া মুখ বেব রয় লনয় ত্াহরল িরল োও লর্, ‘সােী থাক আম া লত্া মুসবলম।’  
হুোইবিয়া সবন্ধ  প   াসূল (সা.) বিবভন্ন অিরল  সম্রাট ও িভনব রে  বচবঠ পাঠারনা শুরু কর ন। ত্া ই অংশ্ বহরসরি বত্বন 
এই পত্রবট পাঠান বমশ্র   িায়রজন্টাইন িভবন  জু াইজ বিন মািা  বনকট। ত্া  পেিী বেল ‘মুকাওবকস’। জু াইজ বচবঠবট খুি 
সম্মারন  সারথ গ্রহণ কর ন। বত্বন ত্া হাবত্  োাঁরত্  নত্ব  একবট িারে  াখরলন এিং ত্ারত্ সীলরমাহ  লাবিরয় ত্া র্ত্ন 
সহকার   াখরত্ একজন োসীরক বনরেবশ্ বেরলন। ত্া প   াসূল (সা.) এ  পরত্র  জিারি বলখরলন- 
. 
বিসবমল্লাবহ   াহমাবন   াবহম 
মুহাম্মে বিন আবু্দল্লাহ্   প্রবত্ বকব ত্ প্রধান মুকাওবকরস  পে লথরক- 
আপবন আমা  সালাম গ্রহণ করুন। অত্ঃপ  আপনা  পত্র আমা  হারত্ এরসরে। পরত্র উরল্লবখত্ কথািাত্বা ও োওয়াত্ আবম 
উপলবি কর বে। এখন লর্ একজন নিী  আবিভবাি ঘটরি লস বিষরয় আমা  ধা ণা  রয়রে। আমা  ধা ণা বেল লর্, শ্াম  াজয 
লথরক উবন আবিভূবত্ হরিন।  
আবম আপনা  লপ্রব ত্ ললারক  র্থারর্ািয সম্মান ও ইিত্ ক লাম। আপনা  প্রবত্ আমা  িভী  শ্রদ্ধা  বনেশ্বন স্বরূপ েুবট 
োসী লপ্র ণ ক লাম। বকিত্ীরে  মরধয র্া া িড় মর্বাো  অবধকাব ণী। অবধবকন্তু, আপনা  পব ধারন  জনয বকেু পব চ্ছে এিং 
িাহন বহরসরি একবট খচ্চ  পাঠালাম উপহা  বহরসরি। আপনা  বখেমরত্ পুন ায় সালাম লপশ্ ক লাম।[১]  
. 
আজরক  বলখা মুকাওবকরস  পরত্র  “আমা  িভী  শ্রদ্ধা  বনেশ্বন স্বরূপ েুবট োসী লপ্র ণ ক লাম” এই অংশ্ লথরক শুরু। 
উরল্লবখত্ োসী েুইজরন  নাম হরচ্ছ মাব য়া এিং বশ্ ীন।  াসূল (সা.) বনরজ  জনয মাব য়া ( া.) লক  ারখন এিং বশ্ ীনরক 
হাস্ সান বিন সাবিত্ ( া.) এ  কারে বেরয় লেন। েুইজনই সম্ভ্রাি িংরশ্  না ী বেরলন। সমারলাচক া প্রশ্ন ক রত্ পার ন লর্, 
সম্ভ্রাি হরল ত্া া আিা  োসী কী কর  হয়? 
িনী ইস াইরল বনজ সিানরক প্রাথবনালরয় লসিা  জনয উৎসিব কর  লেয়া  প্রথা বেল। কু ’আরন এ  উরল্লখও  রয়রে। মব য়াম 
(আ.) এ  মা বহন্না বিনরত্ োকুর্ আল্লাহ্   বনকট েুয়া কর বেরলনঃ  
“লহ আমা  পালনকত্বা! আমা  িরভব র্া  রয়রে আবম ত্ারক লত্ামা  নারম উৎসিব ক লাম সিা  কাে লথরক মুি ল রখ। আমা  
পে লথরক তু্বম ত্ারক কিুল কর  নাও। বনিয়ই তু্বম শ্রিণকা ী, সিবজ্ঞাত্।” [ সূ া আবল ইম ান (৩):৩৫]  
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. 
বিষ্টানরে  কাজই বেল ইহুেীরে  প্রথাগুরলারক বিকৃত্ ক া। ইহুেী া শুধু উপাসনালরয়  জনয উৎসিব ক রলও খৃষ্টান া বনজ 
সিানরে  োসী বহরসরি ধমব-র্াজকরে  উপহা  বেত্। র্ারত্ কর  ত্া া োসী বহরসরি লসিা ক রত্ পার । র্াজক া চাইরল 
ত্ারে  বভন্ন কারজও িযিহা  ক রত্ পা রত্ন। সম্ভিত্ মাব য়া এিং বশ্ ীন উচ্চ িংরশ্  হরয়ও এ কা রণই বপত্ামাত্া কতৃ্বক 
োসী বহরসরি লপ্রব ত্ হরয়বেরলন।  
. 
“োসী” শ্ব্দটা শুরন র্া া আাঁত্রক উরঠরেন এিং এটা ইসলাম কতৃ্বক আবিষৃ্কত্ িিব (!) লকান প্রথা বকনা লসটা বনরয় ভািনায় 
হাব রয় র্ারচ্ছন ত্ারে  বকেু ইবত্হাস পাঠ জরু ী। সাধা ণত্ সিাই োসী িলরত্ ইংর বজ “Concubine” লক িুরে থারক। 
মূলত্ঃ Concubine িলরত্ এমন কাউরক িুোরনা হয় র্া  বনচু সামাবজক মর্বাো  কা রণ ত্ারক বিরয় ক া সম্ভি হয় না বকন্তু 
শ্া ীব ক সম্পকব স্থাপন ক া র্ায়।[২] িাংলায় এরে   বেত্া বকংিা লর্ৌনোসী িলা হয়। এ প্রথা  শুরু প্রাচীন চীরন। লসখারন 
একজন পুরুষ ত্া  সামাবজক পে-মর্বাো অনুর্ায়ী র্ত্ খুবশ্ ত্ত্  বেত্া  াখরত্ পা রত্া।[৩] গ্রীরস  বেত্ারে  মর্বাো এরত্াটাই 
নীরচ বেল লর্ ত্া া মাবলরক  স্ত্রীরে  সারথ একই োরে থাকরত্ পা ত্ না।[৪]  
ইহুেী ও খৃষ্টানরে  পবিত্র ধমবগ্রন্থ িাইরিরল শ্ত্রুপরে  কুমা ী না ীরে  োসী িানারত্ িলা হরয়রে- 
. 
“সমি বমবেয়নীয় পুরুষরে  হত্যা কর া। সমি বমবেয়নীয় স্ত্রীরে  হত্যা কর া র্ারে  লকান পুরুরষ  সারথ লর্ৌন সম্পকব বেল। 
বকন্তু লর্সি রু্িত্ী না ী া লকান পুরুরষ  সারথ লর্ৌন সম্পকব স্থাপন কর বন ত্ারে  িাাঁবচরয়  ারখা।[৫]  
. 
শুধু ত্াই না িাইরিল অনুসার , একজন বপত্া চাইরল ত্া  কনযারক োসী বহরসরি বিবি কর  বেরত্ পার । আ  একিা  োসী 
বহরসরি বিবি ক া হরল লস লকান ভারিই মুবি পারি না। ইসলাম এই িিব  প্রথাগুরলারক সংরশ্াধন কর রে।[৬] িাইরিল 
অনুসার , সুলাইমান (আ.) এ  ৭০০ জন স্ত্রী এিং ৩০০ জন  বেত্া বেল।[৭] বহনু্দ ধমবগ্ররন্থও োসীরে  কথা উরল্লখ 
 রয়রে।[৮]  
. 
ইসলারম একজন মাবলক চাইরল ত্া  োসীরক শুধু পব চাব কা বহরসরি ঘর   াখরত্ পার । আিা  চাইরল শ্া ীব ক সম্পকব 
স্থাপন ক রত্ পার । আল্লাহ্ িরলন- 
“র্া া বনরজরে  লর্ৌনাঙ্গরক সংর্ত্  ারখ। ত্রি ত্ারে  স্ত্রী ও মাবলকানাভুি োসীরে  লেরত্র সংর্ত্ না  াখরল ত্া া বত্ সৃ্কত্ 
হরি না। লকউ এরে রক োড়া অনযরক কামনা ক রল সীমালংঘনকা ী হরি। [সূ া মুবমনুন (২৩): ৫-৭] [৯] 
. 
র্বে লকান না ী মুসবলমরে  বিরুরদ্ধ রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহণ কর  এিং িন্দী হয়, ত্রি লস োসী বহরসরি িণয হরি। এরেরত্র ত্া  
োসরত্ব  মূল কা ণ হরচ্ছ কুে । র্ারত্ লস সৃবষ্ট  উপাসনা লথরক স্রষ্টা  উপাসনা  বেরক লর্রত্ পার । এোড়া  াসূল (সা.) এ  
রু্দ্ধনীবত্ বেল লর্, লর্সি না ী ও বশ্শু া রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহণ কর বন ত্ারে  আিমণ না ক া। বজবর্য়া ক  লেয়া  শ্রত্ব 
শ্াবিপূণবভারি ইসলাবমক  ারি িসিাস ক রত্ লেয়া। ত্াই োস-োসীরত্ পব ণত্ ক া  প্রশ্নই আসরে না এখারন। এমনবক 
রু্দ্ধরেরত্রও বত্বন না ী আ  বশ্শুরে  আিমণ না ক রত্ সাহািীরে  বনরেবশ্ বেরত্ন।  
ইসলাম োসীরে  সারথ শ্া ীব ক সম্পকব স্থাপরন  লেরত্র অরনক শ্ত্ব ও বিবধ-বনরষধ আর াপ কর রে। লর্মনঃ িভবিত্ী না ীরে  
সারথ সম্পকব স্থাপন ক া র্ারি না।[১০] েুই লিান বকংিা মা-কনযা  সারথ একসারথ শ্া ীব ক সম্পকব স্থাপন ক া র্ারি না।[১১] 
র্বে না ী  সারথ স্বামীও িন্দী হয় ত্রি ত্া  সারথ বমবলত্ হওয়া র্ারি না।[১২] োসীরক অনয কার া সারথ বিরয় বেরল ত্া  
গুপ্তারঙ্গ  বেরক ত্াকারনাও র্ারি না।[১৩]  
. 
রু্রদ্ধ িন্দীরে  কথা শুনরলই এই আধুবনক সমরয় আমারে  মাথায় লভরস আরস- বকেু না ী রু্দ্ধরেরত্র লোটােুবট ক রে, বিবজত্ 
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নসনয া অট্টহাবস বেরয় ত্ারে  ধাওয়া ক রে। র্বেও এটা আমারে  পরে কল্পনা ক া কবঠন বকন্তু সবত্য হরচ্ছ লর্, প াবজত্ হরল 
না ী া লর্ োসীরত্ পব ণত্ হরি লসটা লমরন বনরয়ই ত্া া রু্দ্ধরেরত্র আসরত্া। এমনবক ত্া া খুি সুন্দ  কর  লসরজ আসরত্া 
র্ারত্ ত্ারে  ভারিয ভারলা লকউ লজারট। ইবত্হাসবিে সযামুরয়ল িািবা  ললরখন- 
. 
“প্রাচীনকারল লর্সি না ী া ত্ারে  বপত্া বকংিা স্বামী  সারথ রু্দ্ধরেরত্র লর্রত্া, ত্া া খুি সুন্দ  জামা আ  অলঙ্কা  পড়রত্া। 
র্ারত্ িন্দী হরল ত্া া বিবজরত্  েৃবষ্ট খুি সহরজই কাড়রত্ পার ।”[১৪]  
ইসলারম োসী  কনরসপ্ট এরকিার ই আলাো। প্রথমত্ প্রশ্ন আসরত্ই পার , ইসলাম এই োসী ক া  প্রথাটারকই এরকিার  
বিলুপ্ত কর বন লকন? এ কম প্রশ্ন আমারে  মাথায় আরস কা ণ আম া আধুবনক কারল  সমাজিযিস্থা বেরয় প্রাচীনকালরক 
পব মাপ কব । লসসমরয় সি না ীরে  ভািয খাবেজা ( া.) এ  মরত্া বেল না লর্ বনরজই িযিসা কর  ত্া া জীবিকা বনিবাহ 
ক রি। রু্রদ্ধ িন্দী না ীরে  হারত্ েুইবট পথ লখালা বেল- হয় পাবলরয় বিরয় পবত্ত্া হরয় লিাঁরচ থাকা নতু্িা িন্দী হরয় অধীনরস্থ  
পবত্ত্া হরয় র্াওয়া। ইসলাম না ীরে  জনয এসি লথরক অরনক মর্বাো  সন্ধান বেরয়রে।  
. 
ইসলারম একজন না ী োসী হরলও ত্ারক সামাবজকভারি স্বীকৃবত্ বেরত্ হয়। ত্া  সিারন া বনজ স্ত্রীরে  মরত্াই উি াবধকা  
লাভ কর । মাবলক চাইরল োসীরক বিরয় ক রত্ পার । োসী  সারথ শ্া ীব ক সম্পকব স্থাপন ক রল এিং এ  েরল উি না ী 
সিান জম বেরল ত্ারক অনয কার া বনকট বিবি ক া র্ারি না। ত্ারক ত্খন “উম্ম ওয়ালে” িলা হরি। আ  সিান জরম  
মাধযরম লস মুি হরয় র্ারি। লকান োসী র্বে মুবি চায় ত্রি আল্লাহ্ ত্ায়ালা ত্ারক মুি কর  বেরত্ মুসবলমরে  উৎসাবহত্ 
কর রেন। শুধু ত্াই না মুি ক া  সময় ত্ারে  একিার  বনঃস্ব অিস্থায় না লেরড় বকেু অথব োন ক রত্ও িরলরেন। পূরিব 
একজন না ী  সারথ লর্মন অরনক পুরুষ বমবলত্ হরত্ পা রত্া, ইসলাম এমন জঘনয  ীবত্রক সমূ্পণবরূরপ বনবষদ্ধ কর রে- 
. 
“লত্ামারে  অবধকা ভুিরে  মরধয র্া া মুবি  জনয বলবখত্ চুবি ক রত্ চায়, ত্ারে  সারথ লত্াম া বলবখত্ চুবি ক  র্বে জান 
লর্, ত্ারে  মরধয কলযাণ আরে। (মুি ক া  সময়) আল্লাহ লত্ামারে রক লর্ অথব-কবড় বেরয়রেন, ত্া লথরক ত্ারে রক োন ক । 
লত্ামারে  োসী া বনরজরে  পবিত্রত্া  ো ক রত্ চাইরল পাবথবি জীিরন  সম্পরে  লালসায় ত্ারে রক িযবভচার  িাধয কার া 
না। র্বে লকউ ত্ারে  উপ  লজা -জি েবি কর , ত্রি ত্ারে  উপ  লজা -জি েবি  প  আল্লাহ ত্ারে  প্রবত্ েমাশ্ীল, 
প ম েয়ালু।” [আল কু ’আন, সূ া নূ (২৪):৩৩]  
প্রাচীনকাল লথরক চরল আসা এই প্রথাবট  উপ  র্খন অনয ধমবগুরলা লকিল কাবঠনযই আর াপ কর রে, ত্খন ইসলারম  এই 
বিধানগুরলা বন রপে েৃবষ্টরত্ লেখরল অিশ্যই প্রশ্ংসা  োিী  ারখ। ইসলামী নীবত্মালায় সমারজ োস-োসী িৃবদ্ধ পািা  লকান 
সম্ভািনা লনই। ি ং ধীর  ধীর  ত্া কমরত্ থারক।  
. 
ইসলাম োস-োসীরে  বিনা কা রণ প্রহা  ক াও হা াম কর রে। সাহািী আিু মাসউে ( া.) একিা  এক োসরক প্রহা  
ক বেরলন। হঠাৎ বপেন লথরক একবট কণ্ঠ িরল উঠরলা, “লহ আিু মাসউে! মরন ল রখা লত্ামা  এই োরস  উপ  র্রত্াটা না 
কতৃ্বত্ব  রয়রে, আল্লাহ্   লত্ামা  উপর  ত্া  লচরয় অরনক লিশ্ী কতৃ্বত্ব  রয়রে।” আিু মাসউে ( া.) বপেরন ত্াবকরয় লেখরত্ 
লপরলন কণ্ঠবট  াসূল (সা.) এ । বত্বন ভীত্ হরয় িলরলন, “আবম আল্লাহ্   জনয ত্ারক মুি কর  বেলাম।” ত্খন  াসূল (সা.) 
িলরলন, “তু্বম র্বে ত্া না ক রত্ ত্রি জাহান্নারম  আগুন লত্ামা  জনয উমুি হরয় লর্রত্া।”[১৫]  
শুধু ত্াই না, স্ত্রী  সারথ লর্মন স্বামী  লজা  কর  সহিাস অনুিম, োসী  সারথও লজার  কর  সহিাস ক াটারক অনুিম িলা 
হরয়রে।[১৬]  
অরনরক িলা  লচষ্টা কর ন লর্, ১৯৭১ সারল  মুবিরু্রদ্ধ পাবকিারন  আবমব া আমারে  লিানরে  লর্ লািনা  বশ্কা  কর রে ত্া 
নাবক ইসলামসম্মত্ বেল! ি ং ইসলাম অনুর্ায়ী, ত্ারে  সিবকেুই বেল চূড়াি পর্বারয়  জুলুম। আ  ইন শ্া আল্লাহ্ আমারে  
 ি, বর্বন নযায় বিচা ক, জাবলমরে রক এসরি  প্রবত্োন েুবনয়া আ  আবখ ারত্ োন ক রিন। 
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বকেু িযবত্িম িাে বেরল প্রায় সকল স্কলা ই একমত্ লর্,  াসূল (সা.) এ  েুইজন োসী বেল।[১৭] একজরন  নাম মাব য়া 
( া.), অপ জরন  নাম  ায়হানা ( া.)। লকউ লকউ আিা  িরলরেন,  াসূল (সা.) প্রথরম ত্ারে  োসী বহরসরি গ্রহণ ক রলও 
প িত্বীরত্ মুি কর  বিরয় কর রেন। মাব য়া ( া.) লক বনরয় ইসলাম বিরেষী া একবট বমথযা ঘটনা প্রচা  কর  থারক। লসটা 
বনরয় আরলাচনা  পূরিব সূ া আত্-ত্াহ ীরম  প্রথম বত্নবট আয়াত্ বনরয় আরলাচনা ক া র্াক। এখন এটা অপ্রাসবঙ্গক মরন হরলও 
প িত্বীরত্ পাঠক া এ  গু ত্ব িুেরত্ পা রিন। আল্লাহ্ িরলনঃ 
. 
১) “লহ নিী, আল্লাহ আপনা  জরনয র্া হালাল ক রেন, আপবন আপনা  স্ত্রীরে রক খুশ্ী ক া  জরনয ত্া বনরজ  জরনয হা াম 
কর রেন লকন? আল্লাহ েমাশ্ীল, েয়াময়।  
২) আল্লাহ লত্ামারে  জরনয কসম লথরক অিযহবত্ লারভ  উপায় বনধবা ণ কর  বেরয়রেন। আল্লাহ লত্ামারে  মাবলক। বত্বন 
সিবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।  
৩) র্খন নিী ত্াাঁ  একজন স্ত্রী  কারে একবট কথা লিাপরন িলরলন, অত্ঃপ  স্ত্রী র্খন ত্া িরল বেল এিং আল্লাহ নিীরক ত্া 
জাবনরয় বেরলন, ত্খন নিী লস বিষরয় স্ত্রীরক বকেু িলরলন এিং বকেু িলরলন না। নিী র্খন ত্া স্ত্রীরক িলরলন, ত্খন স্ত্রী 
িলরলনঃ লক আপনারক এ সম্পরকব অিবহত্ ক ল? নিী িলরলন, বর্বন সিবজ্ঞ, সমযক অিবহত্, বত্বন আমারক অিবহত্ 
কর রেন।  
৪) লত্ামারে  অি  অনযারয়  বেরক েুাঁরক পরড়রে িরল র্বে লত্াম া উভরয় ত্ওিা ক , ত্রি ভাল কথা। আ  র্বে নিী  
বিরুরদ্ধ এরক অপ রক সাহার্য ক , ত্রি লজরন ল রখা আল্লাহ বজি াঈল এিং সৎকমবপ ায়ণ মুবমনিণ ত্াাঁ  সহায়। উপ ন্তু 
লের শ্ত্ািণও ত্াাঁ  সাহার্যকা ী।” 
. 
সহীহ িুখা ীরত্ এ আয়াত্সমূরহ  লপ্রোপট বনরয় একবট ঘটনা িবণবত্  রয়রে।  াসূল (সা.) বমবষ্ট ও মধু ভারলািাসরত্ন। বত্বন 
র্য়নাি বিনরত্ জাহশ্ ( া.) এ  ঘর  মধু পান ক রত্ন। এ কা রণ বত্বন ত্া  ঘর  বকেুটা বিলম্ব ক রত্ন। এই জরনযই আরয়শ্া 
( া.) ও হােসা ( া.) প ামশ্ব কর ন লর্, ত্ারে  মরধয র্া  কারেই  াসূল (সা.) প্রথরম আসরিন, বত্বন লর্ন  াসূল (সা.) লক 
িরলন লর্, “আপনা  মুখ লথরক মািােীর  [১৮] িন্ধ আসরে। সম্ভিত্ আপবন মািােী  লখরয়রেন।” ত্াই  াসূল(সা.) ত্ারে  
বনকরট আসরল ত্া া এ কথাই িলরলন।  াসূল (সা.) মুরখ েূিবন্ধ থাকাটারক খুিই অপেন্দ ক রত্ন। ত্াই বত্বন িলরলন, “আবম 
র্য়নারি  ঘর  মধু লখরয়বে। আবম শ্পথ ক বে লর্, আ  কখরনা মধু খারিা না।” বত্বন ত্াাঁ  এই শ্পরথ  কথা অনয কার া 
বনকট প্রকাশ্ ক রত্ বনরষধ ক রলন। কা ণ সিাই র্বে জানরত্ পার   াসূল (সা.) বনরজ  জনয মধু হা াম কর রেন, ত্াহরল 
প্ররত্যরকই বনরজ  জনয মধু হা াম কর  বনরি।  
৩য় আয়ারত্ “নিী ত্াাঁ  একজন স্ত্রী  কারে একবট কথা লিাপরন িলরলন” িলরত্  াসূল (সা.) এ  এই মধু পান না ক া  
শ্পরথ  বেরক ইবঙ্গত্ ক া হরয়রে। আ  েু’জন স্ত্রী িলরত্ লিাোরনা হরয়রে আরয়শ্া ( া.) এিং হােসা ( া.) লক।[১৯]  
. 
 াসূল (সা.) বনরষধ ক রলও একজন স্ত্রী ত্া অপ জরন  বনকট প্রকাশ্ কর  লেয়। আল্লাহ্ ত্ায়ালা আয়াত্ নাবর্ল কর   াসূল 
(সা.) লক এ কথা অিবহত্ কর ন।  াসূল (সা.) এ িযাপার  উি স্ত্রীরক বজরজ্ঞস ক রল লর্ স্ত্রী কথাবট প্রকাশ্ কর রেন বত্বন 
খুিই অিাক হন এিং জানরত্ চান লর্, লক  াসূল (সা.) লক এ িযাপার  জাবনরয়রেন? ত্খন  াসূল (সা.) জিাি লেন, “বর্বন 
সিবজ্ঞ, সমযক অিবহত্, বত্বন আমারক অিবহত্ কর রেন।” 
লর্রহতু্ নিীরে  স্ত্রীরে  বনকট এমন আচ ণ প্রত্যাবশ্ত্ নয়, ত্াই আল্লাহ্ ত্ায়ালা আয়াত্ নাবর্ল কর  ত্ারে রক বত্ স্কা  কর ন 
এিং সংরশ্াধরন  বনরেবশ্ লেন।  
. 
এই চা বট আয়ারত্  লপ্রোপট বনরয় আর কবট ঘটনা সী াত্ ও ত্ােসী  গ্ররন্থ উরল্লখ  রয়রে। ঘটনাবট মাব য়া ( া.) লক লকন্দ্র 
কর । ত্ােসীর  ইিরন জাব র   রয়রে, হােসা ( া.) এ  ঘর  ত্া  পালা  বেরন  াসূল (সা.), মাব য়া ( া.) এ  সারথ বমবলত্ 
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হন। এরত্ হােসা ( া.) েুঃবখত্া হন লর্, ত্া  ঘর  ত্া  পালা  বেরন ত্া ই বিোনায়  াসূল (সা.) বকনা মাব য়া ( া.) এ  সারথ 
বমবলত্ হরলন!  াসূল (সা.) ত্খন হােসা ( া.) লক সন্তুষ্ট ক া  জনয িলরলন, “আবম ত্ারক আমা  উপ  হা াম কর  বেলাম। 
তু্বম এ কথা কাউরক জাবনরয়া না।” বকন্তু হােসা ( া.) এ ঘটনাবট আরয়শ্া ( া.) লক জাবনরয় বেরল আল্লাহ্ ত্ায়ালা এ 
আয়াত্সমূহ নাবর্ল কর ন। 
এ ঘটনা সম্পরকব বিখযাত্ ইবত্হাসবিে ইিরন কাবস  ( হ.) িরলন, “এবট একবট িা ীি উবি। সমূ্পণব সবঠক কথা হরলা লর্, এই 
আয়াত্গুরলা অিত্ীণব হিা  কা ণ বেল  াসূল (সা.) এ  বনরজ  উপ  মধুরক হা াম ক া।”[১৯]  
. 
 াসূল (সা.) এক স্ত্রী  পালা অনযরক বেরিন এটা ত্াাঁ  নীবত্  বিরুরদ্ধ বেল। আরয়শ্া ( া.) লক বত্বন সিরচরয় ভারলািাসরলও 
অনয লকান স্ত্রী  পালা আরয়শ্া ( া.) লক বেরত্ন না। একিা  অনয এক স্ত্রী  পালা  বেরন আরয়শ্া ( া.) ত্াাঁ  বনকরট আসরল 
বত্বন িরলন, “ আরয়শ্া! আমা  কাে লথরক েূর  থারকা! আজরক লত্ামা  বেন না।”[২০]  
. 
এটা খুি আিরর্ব  লর্, ইসলাম বিরেষী া সহীহ িুখা ী  একবট সহীহ িণবনারক উরপো কর  িা ীি উবিরক আাঁকরড় ধ রে 
কুৎসা  টারনা  জনয। এমনবক ত্া া িা ীি ঘটনাবটরত্ও বনরজরে  কথা রু্ি কর । ত্ারে  ভাসবন অনুর্ায়ী-  াসূল (সা.) বমথযা 
িরল হােসা ( া.) লক িািা  িাড়ী পাবঠরয় লেন। ত্া প  হােসা ( া.) এ  ঘর  প্ররিশ্ কর  হােসা ( া.) এ  োসী মাব য়া 
( া.) এ  সারথ বমবলত্ হন। এবেরক হােসা ( া.) িািা  িাড়ী লথরক র্খন বনজ িৃরহ প্ররিশ্ কর   াসূল (সা.) লক বনজ োসী  
সারথ লেখরত্ পান ত্খন প্রচণ্ড ল রি র্ান।  াসূল (সা.) ত্ারক শ্াি কর ন এিং এ ঘটনাবট কাউরক িলরত্ বনরষধ কর ন। বকন্তু 
হােসা ( া.) এ ঘটনাবট প্রকাশ্ কর  বেরল সি স্ত্রীরক উবচত্ বশ্ো লেিা  জনয  াসূল (সা.) সকল স্ত্রী  সারথ এক মাস লেখা 
ক রিন না িরল শ্পথ কর ন।  
এ িল্পবট চূড়াি পর্বারয়  বমথযাচা । এ িরল্প  সমথবরন সহীহ হােীস েূর  থাকুক লকান জাল হােীসও লনই। এখারন িলা হরয়রে, 
হােসা( া.) এ  োসী বেরলন মাব য়া ( া.)। অথচ মাব য়া ( া.) বেরলন  াসূল (সা.) এ  োসী র্ারক বকনা বমশ্র   মুকাওবকস 
উপহা  বহরসরি পাবঠরয়বেরলন।  
এক মাস লেখা না ক া  লর্ শ্পরথ  কথা িলা হরয়রে লসবট সমূ্পণব আলাো ঘটনা। ইবত্হারস এবট “ঈলা  ঘটনা” নারম 
পব বচত্। আম া জাবন,  াসূল (সা.) অত্যি সাো-বসরধ জীিনর্াপন ক রত্ন। আরয়শ্া ( া.) এ  ভাষায়- টানা বত্নবেন নিী 
পব িার  খািা  জুরটরে কখরনা এমনটা হয়বন। বত্বন আর া িরলরেন- মারস  প  মাস চুরলায় আগুন িলরত্া না। শুকরনা 
লখজু  আ  পাবনরত্ই বেন কাটরত্া। উমু্মল মুবমনীন া সিসময় েুবনয়া  লচরয় আবখ াত্রকই লিশ্ী প্রাধানয বেরত্ন। বকন্তু ত্া াও 
মানুষ বেরলন। ত্াই সংসার   খ চ িাড়ারত্ ত্া া িা িা   াসূল (সা.) লক িা িা  পীড়াপীবড় ক রত্ন। এ বনরয় বকেুটা 
মনমাবলরনয  লপ্রবেরত্ বত্বন এক মাস স্ত্রীরে  সারথ লেখা ক রিন না িরল শ্পথ কর ন।[২০] এ ঘটনা  সারথ মধু বনরয় শ্পথ 
ক া  ঘটনা  লকান সম্পকব লনই।  
. 
মাব য়া ( া.) লক বনরয় ললখাবট শুরু কর বেলাম, ত্ারক বনরয়ই লশ্ষ কব ।  াসূল (সা.), মাব য়া( া.) লক খুি পেন্দ ক রত্ন। 
বত্বন  াসূল (সা.) লক একবট লেরল সিান উপহা  বেরয়বেরলন। এ জনয ত্ারক িলা হয় “উম্ম ওয়ালাে”। লেরল সিান জমারনা  
খি   াসূল (সা.) এ  বনকট লপৌঁোরল বত্বন িরলন, “ত্া  সিান ত্ারক মুি কর  বেরয়রে।”[২১] লেরলবট  নাম বেল ইব্রাহীম 
( া.)। বত্বন লকিল লষাল মাস লিাঁরচবেরলন। ত্া  মৃতু্যরত্ বকেু মুনাবেক িলািবল কর বেল, “মুহাম্মে আল্লাহ্   নিী হরল ত্া  
লেরল এভারি মা া লর্রত্া না।”। অথচ ইব্রাহীম ( া.) এ  জরম  িহু আরিই সূ া আহর্ারি আল্লাহ্ িরলরেন- 
. 
“মুহাম্মে লত্ামারে  লকান িযবি  বপত্া নন; ি ং বত্বন আল্লাহ   াসূল এিং লশ্ষ নিী। আল্লাহ সি বিষরয় জ্ঞাত্।” [ সূ া 
আহর্াি(৩৩):৪০] 
এখারন আ িী “رجل” শ্ব্দবট িযিহা  ক া হরয়রে। র্া  অথব পূণবিয়স্ক িযবি। সুত্ াং ইব্রাহীম ( া.) র্বে িয়ঃপ্রাপ্ত হরত্ন, ত্রি 
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কু ’আরন  এই আয়াত্ ভুল প্রমাবণত্ হরত্া। ত্াই বশ্শু ইব্রাহীম ( া.) এ  মৃতু্যই প্রমাণ কর  কু ’আন আল্লাহ্   িাণী আ  
মুহাম্মে (সা.) আল্লাহ্    াসূল।  
ইব্রাহীম ( া.) লর্বেন মা া র্ান, লসবেন সূর্বগ্রহণ হরয়বেল। সিাই িলািবল শুরু ক রলা, “ইব্রাহীরম  মৃতু্য  কা রণ সূর্বগ্রহণ 
হরয়রে।”  াসূল (সা.) র্বে সবত্যই ভণ্ড নিী হরত্ন ত্রি ত্া  জনয এটা খুি সুিণব সুরর্াি বেল। উবন িলরত্ পা রত্ন, “আবম 
আল্লাহ্   নিী! আমা  লেরল  মৃতু্যরত্ র্বে সূর্বগ্রহণ না হয়, ত্রি কা  মৃতু্যরত্ হরি?” বকন্তু বত্বন এই কুসংস্কা রক বচ ত্র  
বিনষ্ট কর  িলরলন, “সূর্ব ও চন্দ্র মহান আল্লাহ্   েু‘বট বনেশ্বন। কার া মৃতু্য  কা রণ এগুরলা  গ্রহণ হয় না।”  
. 
 াসূল (সা.), ইব্রাহীম ( া.) এ  মৃতু্যরত্ লকাঁরেবেরলন আ  কর বেরলন ত্াাঁ  লসই বিখযাত্ উবি, “লচাখ অশ্রুবসি, হৃেয় িযবথত্। 
ত্িুও আম া এমন বকেু িবল না র্া আমারে   িরক অসন্তুষ্ট কর ।” 
র্া া ইসলারম িিব  োস-প্রথা বনরয় বিশ্াল সি ললখা ললরখন ত্া া বক জারনন মৃতু্য  আরি সিাইরক উরেশ্য কর   াসূল (সা.) 
িা িা  বক িরলবেরলন? বত্বন িরলবেরলন- 
“সলাত্ এিং লত্ামারে  অধীনস্থ োস-োসী (এরে  িযাপার  র্ত্নিান হও)।”  
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১৪৭ 
গুহযকামীরে  জনয েুঃসংিাে  

-সাইেু   হমান 

 

বকেুবেন আরি বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা আমারে  একটা ত্থয বেরয়রে, িরনাব য়া নামক লসেচুয়াবল িােবমরটি ইনরেকশ্ন িা লর্ৌন 
সংসরিব  মাধযরম েড়ারনা ল ািবট ভয়ািহ আকা  ধা ণ কর রে।এই ল ারি  জীিাণু অযাবন্টিারয়াবটরক  বিরুরদ্ধ দ্রুত্ প্রবত্র াধ 
েমত্া অজবন ক রে। কার্বক  নতু্ন অযারন্টািারয়াবটক উদ্ভািরন খুি লিবশ্ সােলয এখনও না আসায় পব বস্থবত্ আ ও লিবশ্ 
নাজুক হরয় পরড়রে। প্রবত্ িে  বিরশ্ব প্রায় সাত্ লকাবট ৮০ লাখ মানুষ এ ল ারি  সংিমরণ  বশ্কা  হরচ্ছন। 
. 
িরনব য়া ল ারি  জনয োয়ী িযারেব য়া  িাস মূলত্ িলা ও মলোর  স্বাভাবিকভারি ও াল ও গুহযোর  সঙ্গমকা ী া মা াত্মক 
িরনব য়া ব রস্ক থারকন। এবন্টিারয়াবটক প্রবত্র াধী িরনব য়া  প্ররকাপ গুহযকাবমরে  মরধয লিবশ্। ২০১৪ সারল আরমব কা  
নযাশ্নাল লসন্টা  ে  এইচএইবভ/এইিস লথরক প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ িলা হরয়রে, িরনব য়া সৃবষ্টকা ী িযারেব য়া  
এবন্টিারয়াবটক ল বসরস্ট্ে েমত্া ০.৬ লথরক লিরড় ২.৫ শ্ত্াংরশ্ উন্নীত্ হরয়রে। ৫০০০ এ  উপর  বিবভন্ন ধা া  না ী পুরুরষ  
উপর  িরিষণা কর  লেখা লিরে গুহযকামীরে  লেরত্র িরনব য়া সৃবষ্টকা ী এবন্টিারয়াবটক ল বসরস্ট্ে িযােব য়া  উপবস্থবত্ িযাপক 
এিং অনযরে  লথরক লিবশ্। 
. 
এটারত্া মাত্র একটা উোহ ণ লসখারন গুহযকামীরে  জীিনবিনাশ্ী ল াি হওয়া  সম্ভািনা অনযরে  লথরক অরনকগুন লিবশ্, এই 
 কম আর া অরনক উোহ ণ আরে র্া  অল্প বকেু উরল্লখ ক বে। 
২০০০ সারল ওরয়স্ট্ জানবাল অে লমবিবসরন প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ সমকামীরে  স্বাস্থয সমসযা বনরয় ত্থয উপাি সরমত্ িযাপক 
আরলাচনা ক া হয়। শুধুমাত্র নেবহক নয়, মানবসক স্বারস্থয ও করুন অিস্থা সমকামীরে । গুহযকামীরে  আত্মহত্যা  ক া  
প্রিণত্া অনয স্বাভাবিকরে  তু্লনায় ৬ গুন লিবশ্, ললসবিয়ানরে  লেরত্র এটা বেগুন।এক তৃ্ত্ীয়াংশ্ গুহযকামী া মাত্রাবত্ব ি 
এলরকাহল ও ড্রাি লসিন কর  থারক। মানবসক চারপ  কা রণ এরে  অরনরকই ঘ  োড়া হরয় র্ায়। লহামরলস মানুষরে  মরধয 
ললসবিয়ান ও গুহযকামীরে  সংখযা লিবশ্। 
. 
ললসবিয়ানরে  লেরত্র সা বভকযাল কযাো  হওয়া  ল ট স্বাভাবিরক  লথরক লিবশ্। এক সমীোয় ৩০ শ্ত্াংশ্ ললসবিয়ানরে  
সারথ লসেচুয়াবল িােবমরটি বিবজরজ  সম্পকব খুাঁরজ পাওয়া লিরে। গুহযকামীরে  স্বারস্থয  অিস্থা আর া ভয়ানক। এরে  
লসেওয়ালী িােবমরটি বিবজজ হওয়া  সম্ভািনা িহুগুন। এনাল-ব রসপবটভ ইন্টা রকারসব  কা রণ ত্ারে  এরহন লকারনা 
িােবমরটি বিবজজ নাই র্া হওয়া  সম্ভািনা নাই। এইিস, লহপাটাইবটস, িরনব য়া সহ মা াত্মক সি ল ারি  জনয ত্া া উৎকৃষ্ট 
কযাবন্ডরিট। এনাল কযাো , লজবনটাল ওয়াটবস সহ প্রাণঘাত্ী ল ারি ও উৎস এই এনাল-ব রসপবটভ ইন্টা রকাসব। 
. 
বসদ্ধাি এখন আপনা  হারত্। বনরজ  জীিরন  উপর  মায়া থাকরল দ্রুত্ সর  আসুন এই অপ্রাকৃত্ ও অস্বভািী পন্থা লথরক। 
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১৪৮  

প্রসঙ্গঃ শ্ব য়া আইরন চুব   অপ ারধ হাত্ কাটা  বিধান  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ শুধুমাত্র চুব  ক া  জনয আল্লাহ ত্া  সৃষ্ট িান্দা  (না ী/পুরুষ) হাত্ লকরট লেলা  বনরেবশ্ লেন 
(Quran 5:38) ! এটা বক আপনা  কারে লকান ভারিই মানবিক িরল মরন হয়? 
. 

#উি ঃ আল কু আরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ লর্ পুরুষ চুব  কর  এিং লর্ না ী চুব  কর  ত্ারে  হাত্ লকরট োও ত্ারে  কৃত্করমব  েল ও আল্লাহ  পে লথরক 
েৃষ্টািমূলক শ্াবি বহরসরি। এিং আল্লাহ প ািাি, প্রজ্ঞানময়। 
অত্ঃপ  স্বীয় সীমালঙ্ঘরণ  প  লর্ ত্ওিা কর  এিং সংরশ্াবধত্ হয়, বনিয়ই আল্লাহ ত্া  ত্ওিা কিুল কর ন। অিশ্যই আল্লাহ 
েমাশ্ীল, েয়ালু।“ 
(কু আন, মাবয়োহ ৫:৩৮-৩৯) 
. 
ইসলামী শ্ব য়ায় চুব   শ্াবি বহসারি হাত্ কাটা  জনয বিবভন্ন লেত্র আরে; এগুরলা পূ ণ না হরল হাত্ কাটা হয় না। চুব কৃত্ 
িস্তুবট র্বে মূলযিান ও ে কা ী বকেু হয়, চুব  র্ািা  আরি বজবনসবট র্বে সম্পে িা প্ররয়াজনীয় দ্রিয  াখা  স্থারন  াখা 
হয়(রখালা স্থারন অ বেত্ভারি লেরল  াখা না হয়), চুব   র্বে অকাটয প্রমাণ পাওয়া র্ায়, চুব  র্াওয়া বজবনসবট  মাবলক র্বে 
োবি কর —লকিলমাত্র এ সি লেরত্র জনয লচার   হাত্ কাটা র্ায়। [১] 
এ োড়া একবট বনবেবষ্ট মূলযমারন  লিবশ্ োরম  দ্রিয চুব  লিরল হাত্ কাটা র্ায়।হাবেস ো া এই মূলযমান বনধবাব ত্ হরয়রেঃ 
১.০৬২৫ গ্রাম স্বরণব  মূলয। এ  কম োরম  লকান বজবনস চুব  লিরল লস জনয হাত্ কাটা র্ায় না। ি ং বনয়মাধীন অনয শ্াবি 
লেয়া হয়। [২]  
. 
আরমব কা পৃবথিী  উন্নত্ লেশ্গুরলা  মরধয উন্নত্ত্ম। বকন্তু চুব , িাকাবত্ ও অনযানয অপ ারধ  লেরত্র ত্া  আরে সরিবাচ্চ 
ল কিব। [৩] এরহন আরমব কায় র্বে ইসলারম  পূণবাঙ্গ বিধান প্রবত্বষ্ঠত্ হয় লর্খারন একবেরক প্রবত্বট সামবথযিান িযবি  ীবত্মরত্া 
র্াকাত্ আোয় ক রে অপ  বেরক না ী িা পুরুষ লচা  প্রমাবণত্ হরল ত্া  শ্াবি হাত্ লকরট লেলা হরচ্ছ; ত্াহরল আরমব কায় 
চুব , িাকাবত্  িত্বমান প্রিণত্া বক িাড়রি? না একই  কম থাকরি? নাবক এরকিার  করম র্ারি?  
সঙ্গত্ভারিই ত্া করম র্ারি।ত্েুপব  এই ধ রন  কবঠন আইন থাকরল অরনক স্বভারি  লচা ও বনরজরক এই ভয়ঙ্ক  পব ণবত্ 
লথরক  ো ক রত্ লচষ্টা ক রি। অথবাৎ চুব  িাকাবত্ প্রায় বিলুপ্ত হরয় র্ারি।  
. 
ইসলামী এই বিধান বক আসরলই খুি িিব ? এই বিধারন  েরল বক মানুষজন িণহার  ত্ারে  হাত্ হা ারত্ থারক?!! 
ইসলামী এই বিধান িত্বমান পৃবথিীরত্ চালু আরে লসৌবে আ রি। অথচ লসখারন কখরনাই  ািায় লকান মানুরষ  হাত্ কাটা 
অিস্থায় লেখা র্ায় না।প্রকৃত্পরে এই ইসলামী আইন চালু থাকা  েরল ভরয়ই লকউ আ  চুব  কর  না।রসখানকা  সমারজ 
চুব   লকান অবিত্বই িলরত্ লিরল লনই। এ  েরল নািব করে  জান-মাল সং বেত্ থারক। আ  মানুরষ  হাত্ও অেত্ 
থারক।রসৌবে আ রি শ্ব য়া আইন চালু আরে এিং লসখারন মানুরষ  অথববনবত্ক অিস্থা র্রথষ্ট ভারলা। আপাত্েৃবষ্টরত্ এ 
অিস্থারক করঠা  মরন হরলও এ কথা মানরত্ই হরি লর্ এ  েরল নািব করে  অবধকা  সং বেত্ থাকরে—ভরয় লকউ চুব  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=357362631366790
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=357362631366790
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ক রে না(এিং হাত্ হা ারচ্ছ না) এিং চুব  না হিা  েরল নািব করে  সম্পেও অেত্ থাকরে।  
. 
এমনবট মরন হরত্ পার  লর্ বিশ্বিযাপী চুব -িাকাবত্  িত্বমান লর্ হা  ত্ারত্ ইসলামী শ্ব য়া অনুর্ায়ী হাত্ কাটা আইন চালু হরল 
লে লে ললাক লেখা র্ারি র্ারে  হাত্ কাটা। বকন্তু িািিত্া হরচ্ছ -রর্ মুহুরত্ব এই আইন লঘাষণা ক া হরি, ত্া  পর   মুহুত্ব 
লথরকই এ প্রিণত্া অত্যি দ্রুত্ত্া  সারথ করম আসরত্ থাকরি। লপশ্াো  লচা ও এ পরথ পা লেলা  আরি একিা  লভরি 
লেখরি ধ া পড়রল ত্া  পব নবত্ কী হরত্ পার । শ্াবি  ভয়ািহত্াই লচার   ইচ্ছারক েমন ক া  জনয র্রথষ্ট। ত্খন বনত্াি 
েু াত্মা ও েুভবািা োড়া এ কাজ আ  লকউ ক রি না। সামানয করয়কজন ললারক  হয়রত্া হাত্ কাটা র্ারি, বকন্তু লকাবট লকাবট 
মানুষ লাভ ক রি বন াপিা,শ্াবি এিং সিবস্ব হা ািা  ভয় লথরক মুবি। ইসলাম এভারি লোট েবত্  মাধযরম িড় েবত্ লথরক 
সমাজরক  ো  িযিস্থা কর । প্রকৃত্ ইসলামী িযিস্থা প্রবত্বষ্ঠত্ হরল এই লোট েবত্বটও হরি না অথবাৎ লকউ চুব ই ক রি না। 
ইসলামী বিধান এই  কম িািিধমবী এিং প্রত্যেভারি েলোয়ক। 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকা ঃ ি. জাবক  আবু্দল কব ম নারয়ক (হাবেজাহুল্লাহ)] 

 
 

ত্থযসূত্রঃ 
 

[১] “The hadd punishment for theft ” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/9935 
[২] “There is no amputation of the hand except in the case of one who steals something worth one quarter of 
a dinar or more” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/239920 
[৩] “Countries With Highest Reported Crime Rates - World Top Ten” [Maps of World] 
http://www.mapsofworld.com/…/countries-with-highest-reporte… 
  

https://islamqa.info/en/9935
https://islamqa.info/en/239920
http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/countries-with-highest-reported-crime-rates.html
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১৪৯  

সত্যিােী  াসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 

-ত্ানভী  আহরমে 
 

মবেনা লসবেন ধূবলধূস , মবলন। বকেুেণ আরি লোট্ট বশ্শু ইি াবহম েুবনয়া লেরড় ত্া   রব্ব  কারে চরল লিরে। এখনও বপত্া 
স্বয়ং  াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص লকারলই আরে লস। শুধু লোট্ট উষ্ণ লেহটা শ্ীত্ল হরয়রে, হৃৎস্পন্দন লথরম লিরে। ত্ীব্র আরিি কান্না হরয় 
েরড় পড়রে। 
. 
অশ্রুবসি নয়রন েৃবষ্ট োপসা হরয় আরস, কণ্ঠ জবড়রয় র্ায়। এমত্ািস্থায়ও বপত্া মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরল উঠরলন, “ওরহ 
ইি াবহম! আম া লত্া লত্ামা  জনয বকেুই ক রত্ পাব  না। লত্ামা  বপত্া  লত্া লকিল লচারখ  অশ্রু েরড় আ  ত্াাঁ  হৃেয় 
লত্ামা  মৃতু্যরত্ লশ্াকাত্ব হয়। ত্িুও আবম লর্ এমন বকেুই িলি না র্া বকনা আল্লাহ   ািরক আমযণ জানারি। আম াও লর্ 
প িত্বীরত্ লত্ামা  অনুস ণ ক ি (অথবাৎ মৃতু্যি ণ ক ি) এবিষয় র্বে আল্লাহ  পে লথরক বনবিত্ সত্য ও ওয়াোস্বরূপ না 
হরত্া, ত্রি বনিয়ই আবম লত্ামা  এই বিোরয়  সময় আ ও লিবশ্ কাাঁেত্াম ও লশ্াকাত্ব হত্াম।” [১] 
. 
মবেনা  বশ্শুরে  সিরচরয় কারে  মানুষবট বেরলন বর্বন, র্ারক বশ্শু া লেখরল জবড়রয় ধ রত্া প ম আনরন্দ, বশ্শুমরন  সিকথা 
একমাত্র লর্ মানুষবট  কারে ভ সা কর  অনায়ারস িলা লর্ত্ - লসই মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص বনজ বশ্শুপুরত্র  মৃতু্য হল। আে  
কর  মুসবলম জাহারন  বপত্া ও আল্লাহ  িনু্ধ ইি াবহরম  (আলাইবহস সালাম) নামানুসার  পুরত্র  নাম ল রখবেরলন ইি াবহম। 
. 
বপ্রয়রনত্া  কষ্ট মবেনািাসী  মরধযও প্রিল, স্পষ্ট। আবম্বয়ারে  (আলাইবহস সালাম) লত্া আল্লাহ  বু্বল আ’লামীন সিরচরয় 
ভালিারসন, ত্াই ত্াাঁরে  জনযই কবঠনত্ম প ীোগুরলা বেল সিসময় – এই ঘটনা লসকথাই লর্ন আর কিা  মরন কব রয় বেল। 
বকন্তু এবক! আকাশ্টা লত্া সকাল লথরক বঠকই বেল। এখন লিলা না পড়রত্ই লকমন অন্ধকা  হরয় আসরে লর্! লেখরত্ লেখরত্ই 
সূর্বটা লঢরক র্ারচ্ছ, অন্ধকা  লনরম আসরে জবমরন! 
. 
গ্রহরণ  শুরু লথরকই গুিন শুরু হরয়বেল... মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص লেরল  মৃতু্যরত্ই প্রকৃবত্ এমন লশ্াক প্রকাশ্ ক রে। বত্বন 
লত্া আল্লাহ  নিী! সুত্ াং ত্াাঁ  লেরল  মৃতু্যরত্ প্রকৃবত্  লশ্াক প্রকাশ্ লত্া অবত্স্বাভাবিক। লস গুিন কান এড়ায় বন ত্াাঁ  ملسو هيلع هللا ىلص. 
বকন্তু সেযপুত্রহা া মুহযমান  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বকেু িলরলন না, সূর্বগ্রহণ শুরু হরত্ই মাসবজরে প্ররিশ্ ক রলন। গ্রহণ লশ্ষ হওয়া 
অিবধ চা  রুকু আ  চা  বসজোহ সহ েু’  াকাআত্ সলাত্ আোয় ক ারলন। 
. 
গ্রহণ লশ্ষ হরয় এরল সলাত্ আোয়ও লশ্ষ হল। এ প  বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص ললারকরে  উরেরশ্য িলরলন, “সূর্ব এিং চন্দ্র হল আল্লাহ  
বনেশ্বনগুরলা  মরধয েু’বট বনেশ্বন। এরে  গ্রহণ কা ও মৃতু্য  কা রণ হয় না। ত্াই র্খন লকারনা গ্রহরণ  ঘটনা হয় ত্খন 
লত্াম া সলাত্ আোয় কর া এিং আল্লাহরক িাকরত্ থাক, র্ত্েণ না গ্রহণ সমাপ্ত হরয় র্ায়।” মবেনািাসী  ভুল ধা ণা  
অিসান হল। [২] 
. 
. 
এই বেল  াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص জীিেশ্ায় বনজ পুত্র ইি াবহরম  মৃতু্য  বেরন সূর্বগ্রহরণ  ঘটনা। NASA এ  বহরসি মরত্, ৬৩২ 
বিস্ট্ারব্দ  ২৭ জানুয়াব রত্ হওয়া একবট সূর্বগ্রহণ মবেনা লথরক প্রায় ৭৬% েৃশ্যমান হরয়বেল। আ বি বহরসরি েশ্ম বহজব   
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শ্াওয়াল মাস। ধা ণা ক া হয়, এই সূর্বগ্রহণবটই লসই ঐবত্হাবসক সূর্বগ্রহণ। বকন্তু সূর্বগ্রহরণ  লসই ঘটনায় এ  লচরয়ও 
গুরুত্বপূণব উপলবি লুবকরয় আরে... ত্ারে  জনয র্া া সুস্থ মবিরষ্ক বচিা ক রত্ পার । 
. 
র্খন মবেনা  মানুরষ া বনরজ াই ভািরত্ শুরু কর বেল লর্ প্রকৃবত্ লিাধ হয় লশ্ারক  মাত্ম লাবিরয়রে, ত্খন একজন বমথযািােী 
লত্া সহরজই মানুরষ  লভরি লনওয়া লসই ভ্রাবিরক কারজ লািারনা  কথা। বমথযািােী া লত্া সুরর্ািসন্ধানী হয়। বনরজরক  াসূল 
োবি ক া মানুষবট  লেরল  মৃতু্যবেরনই কাকত্ালীয়ভারি সূর্বগ্রহণ – একজন বমথযািােী  জনয এমন সুরর্াি লত্া সহস্ররকাবট 
িের ও লমরল না। বকন্তু বমথা  পরথ হাাঁটরলন না সত্য ও স ল পরথ  নিী। 
. 
৪০ িে  ধর  ভালিাসা আ  সত্যিাবেত্ায় ‘আল-আবমন’ িা বিশ্বাসী মানুষবট র্খন আসমান-জবমরন  সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ  পে 
লথরক লশ্ষ নিুওয়যারত্  োবি বনরয় আসরলন, ত্খন ত্ারক চ ম শ্ত্রু িরন র্াওয়া মানুরষ াও বমথযািােী োবি ক রত্ পার  নাই। 
ত্াাঁ  জীিেশ্ায় হওয়া সূর্বগ্রহরণ  ঘটনাবট এককভারিও লসই সােীই লেয়... মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ কখরনাই বমথযািােী বেরলন না। 
সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম। 
. 
প িত্বীরত্ পৃবথিীরত্ আসা সমি গ্রহরণ  ঘটনাই লর্ন  াসূল মুহাম্মারে  ملسو هيلع هللا ىلص সত্যিাবেত্া  স্ম বণকা হরয়  ইল। এ লর্ন স্বয়ং 
আল্লাহ  বু্বল আ’লামীরন  পে লথরক  াসূরল  সত্যিাবেত্া  সােয, বিশ্বাসীরে  জনয বনেশ্বন, সত্যিাবেত্া  নাসীহা। 
. 
২১ আিস্ট্, ২০১৭ লত্ আিা ও সূর্বগ্রহণ লেখরি পৃবথিীিাসী। এ  পর ও হরি আর া অরনক গ্রহরণ  ঘটনা। ত্খন বক মরন 
পড়রি না মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص সত্যিাবেত্া  কথা? 

 
 

[১] সী ারত্ হালাবি ৩য় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা 

[২] সহীহ আল-িুখাব , খন্ড ১৬, হাবেস ২২, ২৩, ২৪ 
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১৫০ 
কা'িাঃ মূবত্বপুজকরে  মবন্দ , নাবক ইব্রাবহম (আ) এ  বনমবাণ ক া ইিােত্খানা?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

নাবিক-মুিমনা-বিষ্টান বমশ্না ী এরে  অবভরর্াি হরচ্ছ—কা’িা বেল আ ি মূবত্বপুজকরে  মবন্দ । মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারে  মবন্দ  
লথরক ত্ারে  উরচ্ছে কর  এক আল্লাহ  উপাসনা ও হজ শুরু কর ন। এোড়া মুসবলমরে  োবি নাবক বমথযা—কা’িা নাবক 
কখরনা ইব্রাবহম(আ) বনমবাণ কর নবন।ইহুবে-বিষ্টানরে  প্রাচীন গ্রন্থ ইব্রাবহম(আ) এ  িযাপার  িযাপক আরলাচনা কর । বকন্তু 
কা’িা  িযাপার  নাবক এসি গ্রন্থ বকেু িরলবন।ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
মুিমনা া আ রি  মূবত্বপুজকরে  প্রবত্ খুি ে ে  াখিা  োবি কর , মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক ত্ারে  মবন্দ রক এক আল্লাহ  
উপাসনালয় মসবজেুল হা ারম রূপািব ত্ কর রেন।মুিমনা া বক এটা জারন লর্ লখাে আ রি  মূবত্বপুজক াই এটা োবি ক ত্ 
লর্ ত্া া ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ  এিং কা’িা বেল ত্ারে  বপত্া ইব্রাবহম(আ) এ  বনমবাণকৃত্ আল্লাহ  ঘ ? 
কা’িা লর্ ইব্রাবহম(আ) এ  বনমবাণকৃত্ আল্লাহ  ঘ —এটা বনরয় মুসবলম বকংিা আ রি  মূবত্বপুজক কার া লকান বেমত্ বেল 
না।বেমত্ বেল এটা বনরয় লর্ মহাবিরশ্ব  প্রবত্পালক আল্লাহ  লকান শ্ ীক আরে নাবক লনই। 
ইব্রাবহম(আ) [prophet Abraham] লর্ মূবত্বপুজক বেরলন না এিং এক-অবেত্ীয় আল্লাহ [ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ Elohi] 
উপাসনা ক রত্ন, এটা বনরয় মুসবলম-ইহুবে-বিষ্টান কার া বেমত্ লনই। 
. 
“ঈশ্ব  লমাবশ্রক[নিী মুসা(আ)] আর া িলরলন,“ইস্রারয়বলয়রে  িলঃ সোপ্রভু ঈশ্ব , লত্ামারে  পূিবপুরুষরে  ঈশ্ব —
আব্রাহারম [নিী ইব্রাবহম(আ)], ইসহারক ,র্ারকারি [নিী ইয়াকুি(আ)] ঈশ্ব  আমারক লত্ামারে  বনকট পাবঠরয়রেন। এটাই 
বচ কারল  জনয আমা  নাম, এই নারমই প্রজম লথরক প্রজরম আমারক স্ম ণ ক া হরি। ”” 
[র্াত্রাপুিক(Exodus) ৩:১৫] 
. 
মুিমনা া কু আন এিং হাবেরস  উপ  সরন্দহ লপাষণ কর । অথচ ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ  িযাপার  ত্ারে রক এমন লকান 
কথা িলরত্ লশ্ানা র্ায় না।ইব্রাবহম(আ) এ  িযাপার  ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্রন্থরক ত্া া প্রামাণয বহসারি ধর রে এিং কা’িা সম্পরকব 
মুসবলমরে  োবিরক বমথযা প্রমারণ  জনয ত্া া ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ  কথা উরল্লখ কর  িরলরে—“ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ 
কা’িা  কথা লনই।” এ বেরয়ই মুিমনারে  একরচাখা েৃবষ্টভঙ্গী লিাো র্ায়। 
. 
র্ারহাক, চলুন আম া লেবখ ইহুবে-বিষ্টানরে  গ্ররন্থ আসরলই কা’িা  কথা এরসরে কী না। 
. 
“[লহ প্রভু] ত্া াই আবশ্িবােধনয র্া া লত্ামা  ঘর  িাস কর ; ত্া া সো-সিবো লত্ামা  স্তুবত্ কর । ত্া াই আবশ্িবােধনয র্া া 
লত্ামারত্ই শ্বি লখাাঁরজ, র্া া ত্ীথবর্াত্রা  জনয মনবস্থ  কর । র্খন ত্া া িাকা উপত্যকা বেরয় িমন কর , এরক িসরি  বনিাস 
িানায়। িসরি  িৃবষ্ট এরক আবশ্িবারে পূণব কর । ” 
[ত্ানাখ(ইহুবে িাইরিল)/পু াত্ন বনয়ম(বিষ্টান িাইরিল); িীত্সংবহত্া(Psalms) ৮৪:৪-৬] 
. 
িাকা িা িাো হরচ্ছ মো  প্রাচীন নাম।িীত্সংবহত্া হরচ্ছ োউে(আ) লু  উপ  নাবর্লকৃত্ বকত্াি[র্ািু ] এ  বিকৃত্ রূপ এিং 
এই বকত্ারি আম া িাকায় ত্ীথবর্াত্রী(হজ কারেলা) লু  বিি ণ পাই। 
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. 
“ বনঃসরন্দরহ সিবপ্রথম ঘ  র্া মানুরষ  জরনয বনধবাব ত্ হরয়রে, লসটাই হরচ্ছ এ ঘ , র্া িাোয়[মো] অিবস্থত্ এিং সা া 
জাহারন  মানুরষ  জনয লহোরয়ত্ ও ি কত্ময়। 
এরত্  রয়রে মাকারম ইব্রাবহরম  মত্ প্রকৃষ্ট বনেশ্বন। আ  লর্, ললাক এ  লভত্র  প্ররিশ্ কর রে, লস বন াপিা লাভ কর রে। 
আ  এ ঘর   হজ ক া হরলা মানুরষ  উপ  আল্লাহ  প্রাপয; লর্ ললারক  সামথবয  রয়রে এ পর্বি লপৌো । আ  লর্ ললাক ত্া 
মারন না— আল্লাহ সা া বিরশ্ব  লকান বকেু ই পর ায়া কর ন না।” 
(কু আন, আবল ইম ান ৩:৯৬-৯৭) 
. 
ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবীয় গ্রন্থ অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ) পা ারন িাস ক রত্ন[আবেপুিক(Genesis) ২১:২১ দ্রষ্টিয]। ত্াাঁরক নশ্শ্রি 
ত্াাঁ  বপত্া ইব্রাবহম(আ) পা ারন ল রখ বিরয়বেরলন। পা ান স্থানবট ললাবহত্ সাির   সারথ সম্পবকবত্, এলাত্ [Elath/Eilat] এ  
পূিব ও পবিম উভয় অংশ্ই িাইরিরল িবণবত্ পা ারন  অিভুবি। র্া  মরধয আ িও পরড় র্ায়। অরনক বিষ্টান পবণ্ডত্ এই োবি 
কর ন লর্ পা ারন  লর্ অংরশ্ ইসমাঈল(আ)রক ল রখ আসা হরয়বেল ত্া ললাবহত্ সাির   পবিরম; পা ান অিলবট কানান এিং 
বমসর   কাোকাবে লকাথাও। বকংিা বেবলবিন এিং বমসর   বসনাই লপবননসুলা  চা পারশ্। ইব্রাবহম(আ) আ রি আরসনবন। এই 
োবি ত্ারে  জনয মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক অস্বীকা  ক া  িযাপার  সহায়ক হয়।  
ত্ারে  এমন োবি  বলঙ্কঃ ১। https://goo.gl/gv5EU1 
২। https://goo.gl/dMrPjH 
মুিমনা াও এসি িযাপার  বিষ্টান পবণ্ডত্রে  মুরখ  কথা  উপর  খুি আস্থাশ্ীল। লকান লকান ইহুবে পবণ্ডত্ লর্মন   যািাই 
সাবেয়া িাওন(Saadia Gaon) ত্া  আ বি Torah(ইহুবে ত্াও াত্) অনুিারে পা ানরক বহজাজ ও মো িরল উরল্লখ কর রেন। 
. 
ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থ লথরকই আম া লেবখ, পা ান আসরল লকাথায়—ললাবহত্ সাির   পবিরম নাবক পূরিব। কানান বকংিা 
বমসর  নাবক আ ি লেরশ্। 

প্রথমত্, ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্ররন্থ স্পষ্টত্ই িলা হরয়রে লর্ ইসমারয়লীয় া[Ishmaelites, ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ ] আ রি 
থাকত্, বমসর  নয়। 
. 
“ত্া া র্খন খািা  জনয িসল ত্খন ত্া া লেখরত্ লপল বিবলয়ে লথরক ইসমারয়লীয়রে  একটা কারেলা আসরে। ত্ারে  
উটগুরলা মশ্লা,সুিবন্ধ লত্ল এিং িন্ধ স ো া পূণব বেল।ত্া া লসগুরলা বমসর  বনরয় র্াবচ্ছল। ” 
(আবেপুিক(Genesis) ৩৭:২৫) 
. 
বিষ্টান বমশ্না ী ও মুিমনারে  োবি অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ  া র্বে বমসর   বসনাই লপবননসুলা লত্ই থাকত্, 
ত্াহরল ত্া া আিা  বকভারি বমসর  উরট কর  বজবনসপত্র বনরয় র্াবচ্ছল? ঐবত্হাবসকভারিই এটা প্রমাবণত্ লর্ মো  আ ি া 
ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ । আ  ত্া া উট িযিহা  ক ত্ এিং েূ -েূ ারি িাবণজয কারেলা বনরয় লর্ত্। িাইরিরল  আবেপুিক 
৩৭:২৫ একেম লসই োবিরকই সমথবন ক রে।এিং িাইরিরল  এই পে আমারে রক জানারচ্ছ লর্ ইসমারয়লীয় া বমসর  িাস 
ক ত্ না। 
. 
ঐবত্হাবসক ও বস াত্কা করে  মরত্, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  পূিবপুরুষ বেরলন ইসমাঈল(আ) এ  লেরল লকো (কাইো ) [ াবহকুল 
মাখতু্ম(শ্বেউ   হমান মুিা কপু ী( ), পৃষ্ঠা ৭৪(ত্াওহীে পািবলরকশ্ে) দ্রষ্টিয]। িাইরিল িলরে লর্ লকোর   িংশ্ধর  া 
আ রি িসিাস ক ত্। 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fgv5EU1&h=ATP9YpzEWKeLpEACD8WLgt5OCp_JXh4GoHTtTkI2FcWgyUk4g8tNJ9QEDRYYkLvvzUAEhrTSbQ87N4yHRTHpsIcNuzdNTbP7nYbNLjl0Ud053WcF5568DEfcUWEQ6KV15HFzmPGJNlS73qLBbP_9LTjYda5lW8paXQHNokpMxNP3REAKSecvu04DcXIM90-aAlW6KNkbfLxjmxYn7UwtPIhqe6BRXqQkMHyDm9s-MZ-rHN3nnSrAPZK6wDCSmMCa7Hp4oBV9B6MmyHfYsKEp3A_G23SQnjIj6FORdNInJg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FdMrPjH&h=ATPvpkQs7w8_ME8X76y-oU3N2cYc4gIoRT2jNH09OMc1fXD0MixTaIDyML2pnQ8Ad87TOn1W2J-WwCmaxgnemxosAFrY5afcRJO0FqsMb9Mrk6EnrnAw7lEYrXjRlPO9T-_CpYpjTzu5KUxO9BnjaudzxogdVpEImRds6um3AOhyfQE02SkF0jnw16QOdqJ4DBjBYn4gpxzfqhZ0dQXUntTlPa0mz610kvgkEP516v1Po1Dr33M8W2xmi2hBEe1MUOvEn_SUEbqBuj-OYI4b3UOjaJVwyhlPOCwMvvxM6Q
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. 
“আ িরেশ্ এিং লকো  িংরশ্  সমি লনত্া া/রু্ি াজ া [আবেপুিরক ভবিষযত্িাু্ণী  রয়রে লর্ ইসমারয়রল  িংশ্ লথরক ১২জন 
লনত্া আসরি] বেল লত্ামা  লিত্া। ত্া া লমষশ্ািক,লভড়া ও োি এগুরলা  িযাপার  লত্ামা  সারথ িাবণজয ক ত্।” 
(বর্বহরষ্কল(Ezekiel) ২৭:২১) 
. 
বিষ্টান বমশ্না ী া োবি কর  লর্ পা ান হরচ্ছ বমসর   বসনাই মরুভূবম  অংশ্। বকন্তু ত্ারে  এই োবিও ত্ারে  বনজ গ্রন্থ 
লথরকই খণ্ডণ হয়। 
. 
“অত্ঃপ  ইস্রারয়লীয় া বসনাই এ  মরুভূবম লথরক র্াত্রা ক ল এিং বিবভন্ন স্থারন ঘু রত্ লািল র্ত্েণ না লমখখণ্ড ত্ারে রক 
পা ারন  মরুভূবমরত্ বনরয় এল।” 
(িণণাপুিক ১০:১২) 
. 
এ লথরক লিাো লিল লর্ পা ান ও বমসর   বসনাই মরুভূবম লমারটও এক জায়িা নয় ি ং বভন্ন জায়িা। ইহুবে া বসনাই এ  
মরুভূবম লথরক পা ারন বিরয়বেল। 

পা ারন  সুবনবেবষ্ট অিস্থান আম া িাইরিরল  এই পেগুরলা লথরক বনবিত্ভারি জানরত্ পাব — 
. 
“এগুরলা হরচ্ছ লমাবশ্ [মুসা(আ)] িাণী র্া লস জিবারন  পূিববেরক  মরুভূবম  মরধয সমগ্র ইস্রারয়ল জাবত্রক িরলবেল। জায়িাবট 
বেল আ ািায়,সূরে  উরটা বেরক। পা ান এিং লটারেল,লািান,হাৎরসর াত্ ও বেষাহি এ  মরধয” 
(বেত্ীয় বিি ণ(Deuteronomy) ১:১) 
. 
এ লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি আম া িুেরত্ পাব  লর্ পা ান জিবারন  পূরিব। মানবচরত্র জিবারন  বঠক পূরিব  লেশ্ লকানবট? উি  
হরচ্ছ লসৌবে আ ি। 

িাইরিল আমারে রক জানারচ্ছ লর্ পা ারন  পাহাড় বসনাই এ  েবেরণ। 
. 
“প্রভু বসনাই পিবত্ হরত্ এরলন, লসয়ীর   লিাধূবল লিলায় লর্ন আরলা উবেত্ হল। পা ান পিবত্ হরত্ লর্ন আরলা িরল উঠল। 
প্রভু ত্াাঁ  পাহারড়  েবেণ বেক লথরক ১০,০০০ পবিত্রজনরক ত্াাঁ  সারথ বনরয় এরলন।”  
(বেত্ীয় বিি ণ(Deuteronomy) ৩৩:২) 
. 
িাইরিরল  নতু্ন বনয়ম(New Testament) আমারে রক জানারচ্ছ লর্ বসনাই পাহাড়বটই আ রি অিবস্থত্। এ লথরক বনবিত্ভারি 
প্রমাণ হরচ্ছ লর্ পা ারন  বমসর  অিবস্থত্ হিা  লকান সম্ভািনাই লনই ি ং পা ান আ রি অিবস্থত্। লসই সারথ বসনাই পাহারড়  
সারথ হািা (বিবি) হাবজ ারক সংবেষ্ট কর  এটাই স্বীকা  কর  লনওয়া হরচ্ছ লর্ বত্বন{এিং ত্াাঁ  সিান ইসমাঈল(আ)} আ রি  
সারথ সংবেষ্ট। 
. 
“হািা  হরচ্ছন আ ি লেরশ্  বসনাই পিবরত্  মত্ এিং িত্বমান লজরুসারলম নির   প্রবত্রূপ।কা ণ লস ত্া  সিানরে  সারথ 
োসরত্ব আিদ্ধ।” 
(িালাত্ীয়(Galatians) ৪:২৫) 
. 
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িাইরিরল িবণবত্ পা ান আ রি অিবস্থত্—এবট প্রমাণ কর  লর্ ইব্রাবহম(আ) ত্াাঁ  স্ত্রী হাবজ া(Hagar) ও সিান ইসমাঈল(আ)রক 
আ রি ল রখ এরসবেরলন, বত্বন অিশ্যই আ রি এরসবেরলন। বিষ্টান বমশ্না ী ও মুিমনারে  োবি বমথযা। 
. 
ইসমাঈল(আ)রক আ ি লেরশ্ ল রখ আসা হরয়বেল ত্া  স্বপরে িাইরিল লথরকই আর া প্রমাণ লেওয়া র্ায়। িাইরিল অনুর্ায়ী 
ইসমাঈল(আ) এ  ১২ লেরল  ১জরন  নাম বেল 'হাোে' [আবেপুিক(Genesis) ২৫:১৫ দ্রষ্টিয]। 'হাোে' একবট বিশুদ্ধ আ বি 
শ্ব্দ; র্া  মারন হরচ্ছঃ 'কমবকা '। লস কারল একমাত্র আ ি জাবত্রিাষ্ঠী  ললারকরে ই আ বি নাম হত্ {িত্বমান সমরয় 
ইসলারম  বিিৃবত্ এিং সিবরশ্ষ আসমানী বকত্াি আ বি ভাষায় হিা  কা রণ অনা ি জাবত্রিাষ্ঠী  লভত্র ও আ বি নারম  
আবধকয লেখা র্ায় বকন্তু লস কারল এমন লকান সম্ভািনা বেল না।}। এ লথরক প্রমাণ হয় লর্ ইসমাঈল(আ) এ  সিান আ িরে  
মারে বেল এিং ত্ারে  লথরক অনুপ্রাবনত্ হরয়ই ত্াাঁ  আ বি নাম  াখা হরয়বেল। 
. 
এ িযাপার  ২ জন ইহুবে পবণ্ডরত্  আরলাচনা লেখা লর্রত্ পার । 
ইহুবে   যািাই Reuven Firestone ইহুবেরে  বকত্াি লথরক প্রমাণ কর রেন লর্, ইব্রাবহম(আ) ত্াাঁ  পুত্র ইসমাঈল(আ)রক লর্ 
স্থারন ল রখ এরসবেরলন ত্া িত্বমান মো। বলঙ্কঃ https://goo.gl/8u7SHJ 
. 
জারয়াবনস্ট্ ইহুবে স্কলা  Avi Lipkin প্রমাণ কর রেন লর্, কা'িায় লখাে মুসা(আ) পর্বি হজ কর বেরলন। কারজই মো ইহুবে-
বিষ্টানরে  জনযও পবিত্র স্থান বিরিবচত্ হওয়া উবচত্!  
বলঙ্কঃ https://goo.gl/bdbKtU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F8u7SHJ&h=ATP6lO6EZeHLhcgZycb1aafoy4sJZEKRcbt7x-QEm7-SH5FKURHghEpwo8bafXtn_bjNSPUruylYWLnkEHCp3L9J0kCEaI9kZV7ZwWH02iwSQrR6R8vSpxJJrmEIXYxqVAEH3joN0P7jip_3d1V0gU754lsb0vPsNfzyuJn9DbLgIVIQ_Ls6oTNhrk3Z4NnlidpyLjDH5kQFEFRiZ_LLFqY_okMFybljqbTuN9VXiY1_Pp4JWG_26_zmV8ZkbFPYUw-6XsEzHigx2lrvzEg3CR6lsFiBO1cPqpScze8fQA
https://goo.gl/bdbKtU
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১৫১ 

কা’িা ঘর   িযাপার  ইসলাম বির াধীরে  অবভরর্ািসমূহ ও ত্ারে  খণ্ডন 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা   

 

েীন ইসলারম  লকন্দ্রস্থল মো নি ী  পবিত্র কা’িা ঘ  সম্পরকব নাবিক মুিমনা ও বিষ্টান বমশ্না ী া বিবভন্ন অবভরর্াি লত্ারল। 
ত্ারে  োবিঃ কা’িা িৃহরক বকিলা বহসারি গ্রহণ ক া বিবভন্ন কা রণ লপৌিবলকত্া িা paganism। কা ণগুরলা হরচ্ছঃ 
. 
❏ মুসবলম া মানুরষ  নত্ব  একবট স্থাপনা (কা’িা) বেরক মাথা নত্ ক রে 
❏ মুসবলম া কা’িা  উপাসনা কর  
❏ কা'িায় এক সময় ৩৬০বট মূবত্ব বেল। লর্খারন এক সময় মূবত্বপুজা হরয়রে ত্া কী কর  একত্বিােী ইিােরত্  লকন্দ্র হয়? 
. 
ত্ারে  এই অবভরর্ািগুরলা লেরখ অরনক স লপ্রাণ মুসবলম বিভ্রাি হরচ্ছন। বনরচ ত্ারে  অবভরর্ািগুরলা বিরেষণ কর  লসগুরলা  
খণ্ডন ক া হল। 
. 
❏ মানুরষ  নত্ব  একবট স্থাপনা (কা’িা) বেরক মাথা নত্ ক াঃ 

ইসলাম বির াধী া িলরত্ চায় লর্, কা’িা  বেরক মুখ কর  উপাসনা ক া একবট লপৌিবলক  ীবত্। 

মুসবলম া লকন কা’িা  বেরক মুখ কর  উপাসনা কর ? উি  হরচ্ছঃ কা’িা মুসবলমরে  বকিলা (উপাসনা  বেক)। এবট আল 
কু আরন  বনরেবশ্ লর্ বকিলা অথবাৎ কা’িা  বেরক মুখ কর  সলাত্ আোয় ক রত্ হরি {সু া িাকা াহ ২:১৪২-১৪৬ দ্রষ্টিয; এই 
বলঙ্ক লথরক পড়রত্ পার নঃ https://goo.gl/8u9pVM }। পৃবথিী  লর্ প্রারিই থাকুক না লকন, মুসবলমমাত্রই কা’িা  বেরক 
মুখ কর  সলাত্ পরড়। এবট মুসবলম উম্মাহ  ঐরকয ও একবট বনেশ্বন।  

পৃবথিীরত্ একবটও িহু ঈশ্বর  বিশ্বাসী বকংিা মূবত্বপুজা ী লকান জাবত্ আরে র্া া এরূপ লকান বকিলা  বেরক মুখ কর  উপাসনা 
কর ?  

উি  হরচ্ছঃ না। 
ইসলাম োড়া আ  একবটমাত্র ধরমব  ললাকরে  এইরূপ বকিলা  কনরসপ্ট আরে। আ  লসবট হরচ্ছ ইহুবে ধমব।  
িাইরিরল  পু াত্ন বনয়ম(Old testament) অংশ্বট ইহুবে-বিষ্টান উভয় ধমবালম্বীরে  ধমবগ্রন্থ। িাইরিরল  এ অংরশ্ উপাসনা 
সংিাি বিবধ-বিধারন  বিি ণ এরসরে এিং ত্া  মরধয একাবধকিা  এই বকিলা  এই এরসরে। িাইরিল অনুর্ায়ী িনী 
ইস্রাঈরল  নিীিণও বকিলা  বেরক বের  উপাসনা ক রত্ন। িনী ইস্রাঈরল  জনয বকিলা বেল িাইতু্ল মুকাোস(Temple 
Mount) লর্বট মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  শ্ব য়রত্ও প্রথম বকিলা বেল। নিী োউে(আ) এ  ইিােরত্  বিি ণ বেরয় িাইরিরল িলা 
হরয়রেঃ 
. 
“ ঈশ্ব , আপনা  পবিত্র মবন্দর   বেরক আবম মাথা নত্ কব । আবম আপনা  নাম, লপ্রম এিং বনষ্ঠা  প্রশ্ংসা কব । কা ণ 
আপনা  নাম এিং আপনা  িাণীরক আপবন সমি বকেু  উপর  সুউচ্চ কর রেন।” 

https://goo.gl/8u9pVM
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(িাইরিল, িীত্সংবহত্া/সামসঙ্গীত্/জিু  শ্ ীে ১৩৮:২) 
I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your 
faithfulness; for you have exalted your name and your word above everything. 
(Bible, Psalms 138:2) 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/8gFwR9 
. 
িাইরিরল এবটই নিী  াসুলরে  ইিােরত্   ীবত্ এিং এ অনুয়ায়ী ইহুবেরে  ধমবীয় আইন হরচ্ছ ত্ারে  বকিলা অথবাৎ মসবজেুল 
আকসা{িাইতু্ল মুকাোস/Temple Mount} এ  বেরক বের  ইিােত্ ক া। হাজা  হাজা  িে  ধর  ইহুবে া এভারিই 
ইিােত্ কর  আসরে। [১] 
িনী ইস্রাঈরল  শ্ব য়রত্ লর্ বকিলা  ধা ণা বেল ত্া আল কু আন ো াও প্রমাবণত্ [সু া ইউনুস ১০:৮৭ নং আয়াত্ দ্রষ্টিয; 
বলঙ্কঃ https://quran.com/10/87 ]। িাইরিরল  নতু্ন বনয়ম(New Testament) এ বর্শু বিষ্ট িরলরেন লর্ পূিবিত্বী নিীরে  
সকল আইন লমরন চলরত্ হরি এিং এগুরলা বচ স্থায়ী আইন। িাইরিল অনুর্ায়ী বত্বন বনরজও পূিবিত্বী নিীরে  শ্ব য়রত্  
অনুসা ী বেরলন। [২] কারজই আম া লেখরত্ লপলাম লর্, বকিলা  বেরক বের  উপাসনা ক া লমারটও লপৌিবলক জাবত্   ীবত্ 
নয় ি ং এবট িনী ইস্রাঈল জাবত্  একবট ধমবীয় আইন। এিং এবট কু আরন  শ্ব য়রত্ও িহাল  াখা হরয়রে। লর্ সি বিষ্টান 
বমশ্না ী মুসবলমরে  বকিলা  ধা ণারক লপৌিবলকত্া  সারথ বমবলরয় অপপ্রচা  চালান, ত্া া বনজ ধমবীয় গ্ররন্থ  বিধানরক লিাপন 
কর  এই বমথযাচা  কর ন। বকিলা  বেরক বের  উপাসনা ক া র্বে লপৌিবলকত্া হয়, ত্াহরল িাইরিরল  নিীিণও লপৌিবলক 
(নাউরু্বিল্লাহ)। ি ং বিষ্টান াই লসইন্ট পরল  েশ্বন গ্রহণ কর  ত্াও ারত্  শ্ব য়ত্ ও িনী ইস্রাঈরল  ইব্রাবহমী উপাসনা   ীবত্ 
িাে বেরয়রে এিং নি উদ্ভাবিত্ লপৌিবলক ল ামক উপাসনা  ীবত্ গ্রহণ কর রে। র্া া বনরজ াই লপৌিবলক(pagan), ত্া া আিা  
অনযরে রক লপৌিবলকত্া  জনয অবভরু্ি কর ! 

. 
❏ মুসবলম া কা’িা  উপাসনা কর ঃ 

এবট পবিমা বিরশ্ব একবট খুি কমন ধা ণা। বিষ্টান বমশ্না ীরে  লািামহীন প্রচা ণা  ো া এই ধা না িযাপক ‘জনবপ্রয়ত্া’ লাভ 
কর রে। 
বকন্তু প্রকৃত্ সত্য হরচ্ছ— ইসলারম  মূল কথাই হরচ্ছ আল্লাহ োড়া আ  কার া উপাসনা ক া র্ারি না। লকউ র্বে কা’িা  
উপাসনা কর , ত্াহরল লস ইসলাম লথরক খাব জ হরয় র্ায়। কু আন ও হাবেরস লকাথাও কা’িা  উপাসনা  কথা িলা হয়বন। 
ি ং িলা হরয়রে কা’িা  প্রভু আল্লাহ ত্া’আলা  উপাসনা ক রত্।  
. 
“ অত্এি ত্া া লর্ন ইিােত্ কর  এই ঘর  (কা’িা) প্রভু । বর্বন ত্ারে রক েুধায় আহা  বেরয়রেন এিং ভীবত্ লথরক 
ত্ারে রক বন াপে কর রেন। ” 
(কু আন, কু াইশ্ ১০৬:৩-৪) 
. 
প্রকৃত্পরে র্া া এরূপ অবভরর্াি কর  ত্া া আসরল জারনই না লর্ লপৌিবলকত্া কী। সি লথরক অজ্ঞ মুসবলমবটও কখরনাই 
কা’িারক আল্লাহ  মূবত্ব িরল মরন কর  না। ি ং মুসবলমরে  কারে এবট আল্লাহ  ইিােরত্  ঘ । বঠক লর্মন ইহুবেরে  কারে 
িাইতু্ল মাকবেস িা িাইতু্ল মুকাোস {বহব্রুরত্ Bethel িা Bait HaMikdash, ইংর বজরত্ Temple Mount} হরচ্ছ ঈশ্বর   
ইিােরত্  িৃহ। অথচ ইহুবেরে রক ত্া া িরল একত্বিােী আ  মুসবলমরে রক িরল লপৌিবলক!  
লসৌবে আ ি লথরক পৃবথিী  বিবভন্ন েূ িত্বী স্থারন মুসবলম া সলাত্ আোয় কর  থারক। পৃবথিী  অবধকাংশ্ মুসবলমরে  লথরকই 

https://goo.gl/8gFwR9
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কা’িা অরনক েূর  অিবস্থত্। এমন লকান মূবত্বপুজা ী বক আরে, লর্ ত্া  লেিত্া  মূবত্বরক হাজা  হাজা  মাইল েূর  ল রখ 
উপাসনা কর ? কখরনা র্বে এমন পব বস্থবত্  সৃবষ্ট হয় লর্ বকিলা  বেক লিাো র্ারচ্ছ না, ত্খন লর্ লকান বেরক বের  সলাত্ 
আোয় ক া র্ায়। এমনবক কা’িারক র্বে কখরনা ধ্বংসও কর  লেলা হয়, ত্াহরল মুসবলম া কা’িা লর্ স্থানবটরত্ আরে, লসই 
স্থারন  বেরক মুখ কর  সলাত্ আোয় ক রি। [৩] এ লথরক প্রমাণ হয় লর্ মুসবলম া লমারটও কা’িা  ইমা রত্  উপাসনা কর  
না ি ং কা’িা মুসবলমরে  জনয শুধুমাত্র ইিােরত্  বেক িা বকিলা। লর্ লকান লপৌিবলরক  কারে ত্া  লেিত্া সি লথরক পবিত্র 
ও মহান। অথচ ইসলাম ধরমব একজন মু’বমন মুসবলরম  জান, মাল ও ইিত্ কা’িা  লচরয় লিবশ্ মর্বাোিান। [৪]  
লকান লপৌিবলক কখরনাই ত্া  লেিত্া  মূবত্ব  উপ  োাঁড়ায় না। লকান বহনু্দ ধমবালম্বী বক কখরনা ত্া  লেি মূবত্ব  উপ  উরঠ 
োাঁড়ারত্ পা রি? বকংিা লকান কযারথাবলক বিষ্টান বক কখরনা বর্শু িা মব য়রম  মূবত্ব  উপ  উরঠ োাঁড়ারত্ পা রি? কখরনাই না। 
মুসবলমরে  কারে কা’িা হরচ্ছ বকিলা এিং ইিােরত্  ঘ । এ  উপ  উরঠ োাঁবড়রয় মুসবলম া আর্ান বেরত্ পার । প্রবত্ িে  
হরজ  লমৌসুরম কা’িা  োরে উরঠ এ  বিলাে পব িত্বন ক া হয়। [৫] 
এখারন বক্লক কর  কা’িা  োরে োাঁবড়রয় বিলাে পব িত্বরন  েবি লেখুনঃ https://goo.gl/ZgUjQT 
এসি লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্ কা’িা মুসবলমরে  বনকট লমারটও মূবত্ব িা প্রবত্মা জাত্ীয় বকেু না এিং মুসবলম া কখরনাই কা’িা  
উপাসনা কর  না। 
. 
❏ কা'িায় এক সময় ৩৬০বট মূবত্ব বেল। লর্খারন এক সময় মূবত্বপুজা হরয়রে ত্া কী কর  একত্বিােী ইিােরত্  লকন্দ্র হয়ঃ 

মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  আিমরন  পূরিব কা’িায় মূবত্বপুজা হত্ এই ইবত্হাসরক িযিহা  কর  েীন ইসলারম  একত্বিােী চব ত্ররক 
প্রশ্নবিদ্ধ ক া  লচষ্টা কর  বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া। কা’িায় এক সময় মূবত্বপুজা হত্ এমনবক লসখারন এক সময় 
৩৬০বট মূবত্বও স্থাপন ক া হরয়বেল; – বকন্তু এটাই কা’িা  প্রাচীনত্ম ইবত্হাস নয়। কা’িা লমারটও মূবত্বপুজা  জনয স্থাপন ক া 
হয়বন ি ং এ  স্থাপরন  উরেযশ্য বেল সমূ্পণব উরটা। কা’িা বনমবাণ কর ন ত্াওবহরে (একত্বিাে) োওয়াহ  মহানায়ক আল্লাহ  
নিী ইব্রাবহম(আ) এিং ত্াাঁ  পুত্র ইসমাঈল(আ)। আল কু আরন িলা হরয়রেঃ  
. 
“ স্ম ণ ক , র্খন ইব্রাবহম ও ইসমাঈল কা’িািৃরহ  বভবি স্থাপন ক বেল। ত্া া লোয়া কর বেলঃ আমারে  প্রভু! আমারে  
লথরক কিুল করুন। বনিয়ই আপবন শ্রিণকা ী, সিবজ্ঞ। 

লহ আমারে  প্রভু, আমারে  উভয়রক আপনা  আজ্ঞািহ করুন এিং আমারে  িংশ্ধ  লথরকও একবট অনুিত্ েল সৃবষ্ট করুন, 
আমারে  হরজ   ীবত্নীবত্ িরল বেন এিং আমারে  েমা করুন। বনিয়ই আপবন ত্াওিা কিুলকা ী, েয়ালু। 

লহ আমারে  প্রভু, ত্ারে  মরধয লথরকই ত্ারে  বনকট একজন  াসুল লপ্র ণ করুণ বর্বন ত্ারে  কারে আপনা  আয়াত্সমূহ 
বত্লাওয়াত্ ক রিন, ত্ারে রক বকত্াি ও বহকমত্ বশ্ো লেরিন। এিং ত্ারে  পবিত্র ক রিন। বনিয়ই আপবন প ািমশ্ালী, 
প্রজ্ঞািান। ” 

 (কু আন, িাকা াহ ২:১২৭-১২৯) 
. 
এমনবক ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্ররন্থও কা’িা  কথা উরল্লখ আরে এিং ত্ারে  ধমবগ্রন্থ লথরক আবম প্রমাণ কর বে লর্ ইব্রাবহম(আ) 
মোয় এরসবেরলন। এ সংিাি আমা  লপারস্ট্  বলঙ্কঃ https://goo.gl/VygdWp 
কালিরম ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ  মো  আ ি া একত্বিােী ধমব লেরড় বিবভন্ন কাল্পবনক লেিত্া  মূবত্ব 
সহকার  পুজা শুরু কর  এিং কা’িািৃরহও মূবত্ব স্থাপন কর । ইব্রাবহম(আ) এ  লোয়া  েসল নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) আিমন কর  
ত্ারে রক পুন ায় একত্বিােী ইসলারম  বেরক আহ্বান কর ন এিং কা’িা ঘ রক মূবত্বমুি কর  পুন ায় এক আল্লাহ  উপাসনা  

https://goo.gl/ZgUjQT
https://goo.gl/VygdWp
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িৃরহ পব নত্ কর ন বঠক লর্মনবট ইব্রাবহম(আ) এ  সমরয় বেল। এবটই হরচ্ছ কা’িািৃরহ  ইবত্হাস। [৬] অথবাৎ মূবত্বপুজা বেল 
ইব্রাবহম(আ) এ  প িত্বী ললাকরে  নি উদ্ভািন ও পথভ্রষ্টত্া। কা’িা বনমবারণ  সারথ এ  লকান সম্পরকব লনই এিং এই ইবত্হাস 
লমারটও কা’িারক মূবত্বপুজা  মবন্দ  প্রমাণ কর  না।  
. 
এ পর ও র্বে বিষ্টান বমশ্না ী া অপত্কব ক রত্ চায়, ত্াহরল আম া িলি—িাইতু্ল মুকাোস লত্া আপনারে  ধমবগ্রন্থ অনুর্ায়ী 
ঈশ্বর   মহামবন্দ (Temple Mount) লর্খারন বর্শু বিষ্টসহ অনয নিী- াসুলিণ এক কারল উপাসনা ক রত্ন ও বশ্ো োন 
ক রত্ন । [৭] িাইরিল অনুর্ায়ী এই মহা মবন্দর   লিাড়াপিনকা ী হরচ্ছন ইব্রাবহম(আ) এ  নাবত্ ইয়া’কুি(আ), [৮] এিং 
এখারনও এক সময় প িত্বী প্রজরম  ললারক া মূবত্বপুজা কর রে—বঠক লর্মনবট কা’িায় হরয়রে! এই ত্থয শুরন হয়রত্া 
অরনরকই চমরক উঠরত্ পার , বকন্তু ইহুবে-বিষ্টানরে  ধমবগ্ররন্থ এমনবটই িলা আরে। ---- 
. 
“ ৩ ত্াাঁ  বপত্া বহবষ্কয় লর্ সমি উচ্চস্থান লভরঙ বেরয়বেরলন, মনঃবশ্ আিা  নতু্ন কর  লসই সি লিেী বনমবাণ কর বেরলন। 
#িাল_মূবিব _পূজা _জনয_লিেী িানারনা োড়াও, ইস্রারয়রল   াজা আহারি  মত্ই মনঃবশ্ আরশ্ া  খুাঁবট পুাঁরত্বেরলন। বত্বন 
#আকারশ্ _ত্া ারে ও_পূজা_ক রত্ন। 
৪ #মূবিবসমূরহ  প্রবত্ আনুিত্য লেবখরয় বত্বন #প্রভু _বপ্রয়_ও_পবিত্র_মবন্দর  _মরধযও_লিেী_িাবনরয়বেরলন। 

(#এই_লসই_জায়িা_লর্খারন প্রভু িরলবেরলন, “আবম #লজরুশ্ারলরম আমা  নাম স্থাপন ক ি।”) 
৫ #মবন্দর  _েুরটা_উরঠারন_বত্বন_আকারশ্ _নেত্র াবজ _জনয_লিেী_িানান। “ 
(িাইরিল, ২  াজািলী(2 Kings) ২১:৩-৬) 
িাংলা িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংরশ্  বলঙ্কঃ https://goo.gl/FtvZQj 
ইংর বজ িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংরশ্  বলঙ্কঃ https://goo.gl/hN31FW 
. 
বিষ্টান বমশ্না ী া কা’িা  বিরুরদ্ধ লর্ (অপ)রু্বি প্রোন কর ন, লসই এক রু্বি বকন্তু Temple mount এ  লেরত্রও খারট। 
বকন্তু এ িযাপার  ত্া া অরন্ধ  ভান কর  কা’িা  বিরুরদ্ধই অবভরর্াি কর ন। নাবিক-মুিমনারে রকও কখরনা িাইরিরল  নিী-
 াসুলরে  Temple mountলক pagan temple িলরত্ লেখা র্ায় না; কা ণ ত্াহরল লর্ জামবানী  বভসা নাও জুটরত্ পার ! 
এই হরচ্ছ ত্ারে  িািল স্ট্যান্ডািব। প্রকৃত্পরে িাইতু্ল মুকাোস(Temple Mount) বকংিা কা’িা িৃরহ  মসবজে(মসবজেুল 
হা াম) এ  লকানবটই pagan temple(লপৌিবলকরে  মবন্দ ) নয় ি ং উভয়বটই এক-অবেত্ীয় আল্লাহ  উপাসনািৃহ। 

. 
নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) কা’িা লথরক বমথযা লেিত্ারে  মূবত্ব অপসা ণ ক রত্ ক রত্ র্া িলবেরলন, ইসলাম বির াধীরে  উরেযরশ্য 
আম াও বঠক ত্াই িবল--- 
. 
“সত্য এরসরে এিং বমথযা বিলুপ্ত হরয়রে। বনিয়ই বমথযা বিলুপ্ত হওয়া ই বেল।” 
(কু আন, িনী ইস্রাঈল(ইস া) ১৭:৮১) 

 
[১] ■ “Why Do We Face East When Praying Or Do We - How to calculate mizrach - Questions & Answers” 
[chabad.org] 
http://www.chabad.org/…/Why-Do-We-Face-East-When-Praying-Or… 
■ “Mizrah” - Wikipedia, the free encyclopedia  

https://www.facebook.com/hashtag/বাল_মূর্ত্তির_পূজার_জন্য_বেদী?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/আকাশের_তারাদেরও_পূজা_করতেন?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/মূর্ত্তিসমূহের?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/প্রভুর_প্রিয়_ও_পবিত্র_মন্দিরের_মধ্যেও_বেদী_বানিয়েছিলেন?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/এই_সেই_জায়গা_যেখানে?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/জেরুশালেমে?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/মন্দিরের_দুটো_উঠোনে_তিনি_আকাশের_নক্ষত্ররাজির_জন্য_বেদী_বানান?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://goo.gl/FtvZQj
https://goo.gl/hN31FW
http://chabad.org/
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3502321/jewish/Why-Do-We-Face-East-When-Praying-Or-Do-We.htm
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrah 
■ The Western Wall (Wailing Wall) - an Orthodox Jewish prayer. Jerusalem. Israel (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=5H-zCfM4Mws 
[২] িাইরিল, মবথ(Matthew) ৫:১৭-২০, লুক(Luke) ১৬:১৬-১৭ 
[৩] Question regarding Muslims worshiping Ka’bah and Hajr Aswad (islamqa Hanafi) 
http://islamqa.org/…/muslims-worshiping-kabah-and-hajr-aswad 
[৪] আিেুল্লাহ ইিরন আম ( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আবম  াসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)লক কা’িা ঘ  ত্াওয়াে ক রত্ লেখলাম এিং বত্বন 
িলবেরলনঃ কত্ উিম তু্বম লহ কা’িা! আকবষীয় লত্ামা  লখাশ্িু, কত্ উচ্চ মর্বাো লত্ামা ! কত্ মহান সম্মান লত্ামা । লসই সিা  শ্পথ, 
র্াাঁ  হারত্ মুহাম্মারে  প্রাণ! আল্লাহ  বনকট মু’বমন িযবি  জান-মাল ও ইিরত্  মর্বাো লত্ামা  লচরয় অরনক লিশ্ী। আম া মু’বমন িযবি 
সম্পরকব সুধা ণাই লপাষণ কব । 
[সুনান ইিন মাজাহ, হাবেস নং ৩৯৩২]  
[৫] “Hajj 2013 | Exclusive Kaba Kiswa change 2013-1434 Arafa Day ” (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=YRPWbfbq2lo 
[৬] ■“A brief history of al-Masjid al-Haraam in Makkah” --- islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/3748 
■ ‘আ   াবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউ   হমান মুিা কপু ী( ) {ত্াওবহে পািবলরকশ্ে} পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৬ 
[৭] িাইরিল, মবথ(Matthew) ২১:১২-১৫, ২১:২৩; লুক(Luke) ২:৪৬-৪৯, ২০:১, ২১:৩৭-৩৮ 
[৮] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২৮:১০-২২ 
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১৫২ 

হরজ   ীবত্গুরলা বক আসরলই আ ি লপৌিবলকরে (pagans) লথরক লনওয়া? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 

ইসলাম ধরমব  ৫বট িরম্ভ  মরধয একবট হরচ্ছ হজ। সামথবযিান মুসবলমরে  উপ  জীিরন অিত্ একিা  হজ ক া ে র্। 
ইসলারম  এই গুরুত্বপূণব বিধারন  িযাপার  নাবিক-মুিমনা এিং বিরশ্ষত্ বিষ্টান বমশ্না ীরে  অবভরর্াি হরচ্ছঃ হরজ  
 ীবত্গুরলা লমারটও ইব্রাবহম(আ) এ  সারথ বকংিা একত্বিারে  সম্পবকবত্ নয় ি ং এগুরলা প্রাচীন আ রি  লপৌিবলক 
মূবত্বপুজা ীরে  লথরক ধা  ক া। ত্ারে  এই অবভরর্ািগুরলা লেরখ অরনরক  মরন হজ সম্পরকব বিভ্রাবি  সৃবষ্ট হরচ্ছ। 
সুবনবেবষ্টভারি হরজ  লর্ সি  ীবত্রক ইসলাম বির াধী া “লপৌিবলকরে  লথরক ধা  ক া” িরল অবভরর্াি কর  লসগুরলা হরচ্ছ--- 
. 
◘ কা’িারক লকন্দ্র কর  পাক বেরয় লঘা া  
◘ হাজর  আসওয়াে িা কারলা পাথ রক চুমু খাওয়া  
◘ সাো-মা ওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথ  লোড়া 
বনরচ ত্ারে  অবভরর্ািগুরলা বিরেষণ কর  লসগুরলা  খণ্ডন ক া হল। 
. 
◘ কা’িারক লকন্দ্র কর  পাক বেরয় লঘা া(ত্াওয়াে): 
হজ ও উম া  সমরয় মুসবলম া ত্াওয়াে কর  িা কা’িারক লকন্দ্র কর  লঘার । এই ঘূণবন হয় ঘবড়  কাটা  বিপ ীত্ 
বেরক(anti clockwise)। বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনারে  মরত্ঃ এভারি একবট ইমা ত্রক লকন্দ্র কর  পাক বেরয় লঘা া 
লপৌিবলকরে   ীবত্। এমন একবট অবভরর্ারি  বলঙ্কঃ https://goo.gl/WePzp2 । ত্ারে  মরধয কার া কার া লর্মনঃ বিষ্টান 
প্রচা ক David Wood এ  মরত্ এ  কা ণ হরচ্ছ সূর্ব, চন্দ্র এিং ৫বট গ্রহরক উপাসয সািযি কর  লপৌিবলক  ীবত্  অনুক ণ। 
এ  কম নানা উদ্ভট অবভরর্াি ত্া া কর  থারক। বকন্তু িযাপা  হরচ্ছঃ সি লথরক অজ্ঞ মুসবলমবট ও কখরনা হরজ  সময় মাথায় 
এটা থারক না লর্, লস চাাঁে-সূর্ব বকংিা গ্ররহ  পুজা ক রে। অথিা কা’িা িৃহবট আল্লাহ ত্া’আলা  মূবত্ব িা 
প্রবত্কৃবত্(নাউরু্বিল্লাহ)। কা’িা ঘর  উপাসনারক লপৌিবলকত্া  সারথ বমবলরয় ইসলাম বির াধী া লর্ সি অপপ্রচা  চালায়, ত্া  
সিগুরলা  খণ্ডন আবম আমা  এই লপারস্ট্ কর বেঃ https://goo.gl/MtZYPi । র্া লহাক, এখন প্রশ্ন হরত্ পার  লর্, মুসবলম া 
লকন হজ ও উম া  সমরয় কা’িারক লকন্দ্র কর  এভারি পাক বেরয় লঘার ? 

. 
উি  হরচ্ছ— এবটই নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) বনরেববশ্ত্ সুন্নাহ পদ্ধবত্। [১] লর্রহতু্ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এভারি হজ ক রত্ বশ্বখরয়রেন, 
মুসবলম াও আল্লাহ  নিী  অনুস রণ এই কাজ কর । লকান মুসবলম কখরনা লকান লপৌিবলক জাবত্রিাষ্ঠীরক অনুক ণ কর  এটা 
কর  না অথিা লকান মুসবলম কখরনা চাাঁে-সূরর্ব  পুজা ক া  বনয়রত্ এই কাজ কর  না (নাউরু্বিল্লাহ)। আল কু আরন 
সুস্পষ্টভারিই এ  বঠক উরটা কথা িলা আরে অথবাৎ চাাঁে-সূরর্ব  পুজা ক রত্ বনরষধ ক া হরয়রে।  
. 
“ ত্াাঁ [আল্লাহ ] বনেশ্বনসমূরহ  মরধয  রয়রে বেিস,  জনী, সূর্ব ও চন্দ্র।  

লত্াম া সূর্বরক বসজো কর া না, চন্দ্ররকও না; আল্লাহরক বসজো ক , বর্বন এগুরলা সৃবষ্ট কর রেন, র্বে লত্াম া বনষ্ঠা  সারথ 
শুধুমাত্র ত্াাঁ ই ইিােত্ ক ।” 

https://goo.gl/WePzp2
https://goo.gl/MtZYPi


 

579 

(কু আন, হা-বমম বসজোহ(েুসবসলাত্) ৪১:৩৭) 
. 
আল কু আরন র্া িলা হরয়রে, বঠক ত্া  উরটা বজবনস ইসলাম ও মুসবলমরে  উপ  চাবপরয় বেরয় বমথযা অবভরর্াি লত্ারল 
বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া। 
ইসলাম বির াধী া এ পর  র্বে িলরত্ চায়ঃ কা’িা ঘ  ত্াওয়াে লপৌিবলক(pagan) উপাসনা না হরল প্রাচীন আ ি 
লপৌিবলক া লকন ত্াওয়াে ক ত্? 
উির  আম া িলিঃ আ ি লপৌিবলকরে  ক া ১০০% কাজই ভুল বেল না। ত্া া বেল ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এ  
িংশ্ধ , ত্াাঁরে  একত্বিােী েীন ধীর  ধীর  ত্াাঁরে  িংশ্ধ রে  মারে বিকৃত্ হরয়বেল। ত্ারে  লভত্  অল্প বকেু ইব্রাবহমী  ীবত্ 
 াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সমরয়ও অিবশ্ষ্ট বেল। এ  মরধয আল্লাহ  ঘ রক লকন্দ্র কর  ত্াওয়াে িা পাক লেওয়া অনযত্ম।  

. 
আল কু আরন িলা হরয়রেঃ 
“আ  স্ম ণ ক , র্খন আবম কািারক মানুরষ  জনয বমলনরকন্দ্র ও বন াপে স্থান িানালাম এিং (আরেশ্ বেলাম লর্,) ‘লত্াম া 
মাকারম ইব্রাবহমরক সালারত্  স্থানরূরপ গ্রহণ ক ’। আ  আবম ইব্রাবহম ও ইসমাঈলরক োবয়ত্ব বেরয়বেলাম লর্, ‘লত্াম া আমা  
িৃহরক ত্াওয়ােকা ী, ‘ইবত্কােকা ী ও রুকূকা ী-বসজোকা ীরে  জনয পবিত্র ক ’। ” 

(কু আন, িাকা াহ ২:১২৫; বলঙ্কঃ https://goo.gl/8KC8Hb) 
. 

“ আ  স্ম ণ ক , র্খন আবম ইব্রাবহমরক লস ঘর   (িাইতু্ল্লাহ, কা’িা) স্থান বনধবা ণ কর  বেরয়বেলাম এিং িরলবেলাম, ‘আমা  
সারথ কাউরক শ্ ীক ক রি না এিং আমা  ঘ রক পাক সাে  াখরি ত্াওয়ােকা ী, রুকূ-বসজো ও োাঁবড়রয় সালাত্ 
আোয়কা ী  জনয’। 
‘আ  মানুরষ  বনকট হরজ  লঘাষণা োও; ত্া া লত্ামা  কারে আসরি পারয় লহাঁরট এিং কৃশ্কায় উরট চরড় েূ  পথ পাবড় 
বেরয় ’।  
‘লর্ন ত্া া বনজরে  কলযারণ  স্থানসমূরহ হাবজ  হরত্ পার  এিং বত্বন ত্ারে রক চতু্ষ্পে জন্তু লথরক লর্ ব র্ক বেরয়রেন ত্া  
উপ  বনবেবষ্ট বেনসমূরহ আল্লাহ  নাম স্ম ণ ক রত্ পার । অত্ঃপ  লত্াম া ত্া লথরক খাও এিং েুস্থ-েব দ্ররক লখরত্ োও’।  
‘ত্া প  ত্া া লর্ন পব ষ্কা -পব চ্ছন্ন হয়  ,ত্ারে  মানত্সমূহ পূ ণ কর  এিং প্রাচীন ঘর  )কা’িা (ত্াওয়াে কর ’।”  
:২২হাি  ,কু আন)২৬-২৯ বলঙ্কঃ https://goo.gl/LmW7r9) 
. 

অথবাৎ এই ত্াওয়াে বেল স্বয়ং ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এ  সময় লথরকই আল্লাহ কতৃ্বক বনবেবষ্ট  ীবত্। ত্াাঁরে  িংশ্ধ রে  
মরধয প িত্বীরত্ বিবভন্ন নি উদ্ভাবিত্ ধমবীয়  ীবত্ ও লপৌিবলকত্া বিিা  লাভ কর । নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারে  মধয লথরক নি 
উদ্ভািন ও লপৌিবলকত্াগুরলা েূ  কর  লেন এিং ইব্রাবহমী  ীবত্গুরলারক আল্লাহ  বনরেবরশ্ িহাল  ারখন। ইসলাম বির াধী া র্বে 
এ পর ও লিাাঁয়ার   মত্ িলরত্ চায় লর্— আল্লাহ  ঘ রক লকন্দ্র কর  ত্াওয়াে ক া িা লঘা া ইব্রাবহমী  ীবত্ নয়, ত্াহরল 
আম া িলিঃ আপনা া বক ‘হজ’ শ্ব্দবট  ত্াৎপর্ব জারনন? আ বি ‘হজ’( ِ ג)শ্ব্দবট বহব্রু হাি/খাি (َحج   শ্রব্দ  ইকুইভযারলন্ট (חָׁ
শ্ব্দ। এমনবক বিখযাত্ িাইরিরল  ওরয়িসাইট Biblehubএ বিকশ্না ী অংরশ্ এই বহব্রু শ্ব্দবট িযাখযা ক রত্ আল কু আরন  
আ বি ‘হজ’( ِ   শ্ব্দবট উরল্লখ ক া হরয়রে। এবট এমন একবট শ্ব্দ লর্বট িাইরিরল িবন ইস্রাঈল জাবত্  হজ সম্পরকব িযিহা (َحج 
ক া হরয়রে। Hebrew Language Detective ওরয়িসসাইট Balashonএও বহব্রু শ্ব্দবট িযাখযা ক রত্ আল কু আরন  
‘হজ’( ِ  র্া  মারন হরচ্ছ "to (খুি/হুি)חוג শ্ব্দবট উরল্লখ ক া হরয়রে। [২] এই বহব্রু শ্ব্দবট  ধাতু্মূল(root-word) হরচ্ছ (َحج 

https://goo.gl/8KC8Hb
https://goo.gl/LmW7r9
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make a circle" িা "move in a circle" অথবাৎ লকান িৃি নত্ব  ক া। এই শ্ব্দবট  সারথ পাক লেয়া িা লঘা ারনা  একবট 
সম্পকব আরে। এই কা রণ বহব্রু ভাষায় লটবলরোরন  িায়ারল  লেরত্র এই শ্ব্দমূল লথরক উদু্ভত্ חיוג(লখউি/লহউি) শ্ব্দবট 
িযিহৃত্ হয়। [৩] এসি কা রণ বহব্রুরত্ ইহুবেরে  pilgrimage িা হজ লিাোরত্ িযিহৃত্ ‘হাি’ শ্ব্দবট বেরয় স াসব  “পাক 
বেরয় লঘা া”ও লিাোরনা হয়। [৪] 
. 
আম া এত্েন শ্ব্দবট  উৎপবি ও ত্াৎপর্ব আরলাচনা ক লাম। এিা  আম া িনী ইস্রাঈরল  প্রাচীন ইবত্হারস বের  র্াই। িনী 
ইস্রাঈরল আল্লাহ ত্া’আলা িহু নিী- াসুল লপ্র ণ কর ন এিং এককারল ত্া া বেল নিী- াসুলরে  েীরন  অনুসা ী। ইহুবে া 
িাইতু্ল মুকাোসরক ত্ারে  বকিলা বহসারি িণয কর । ৭০ বিষ্টারব্দ ইহুবেরে  লসরকন্ড লটম্পল িা িাইতু্ল মুকাোস ধ্বংস হয়। 
এ  আরি প্রাচীন ইহুবে া বকভারি ত্ারে  হজ িা pilgrimage সম্পােন ক ত্? িাইতু্ল মুকাোরস ইহুবেরে  হজ ক া  ীবত্ 
হরচ্ছঃ িাইতু্ল মুকাোসরক ঘবড়  কাটা  বিপ ীত্ বেরক(anti clockwise) ৭ িা  পাক বেরয় লঘা া িা ত্াওয়াে ক া –বঠক 
লর্ভারি মুসবলম া কা’িারক ৭ িা  ত্াওয়াে কর ! [৫] মুসবলমরে  হরজ  সময় ৭ িা  ত্াওয়াে ক ারক ‘লপৌিবলক’(!)  ীবত্ 
িরল অবভহীত্ কর  বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া, অথচ এই একইভারি প্রাচীন ইহুবে া িাইতু্ল মুকাোরস হজ ক ত্ 
িরল ত্ারে  নবথপরত্র উরল্লখ আরে, এভারি হজ ক া ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ  বিধান। মুসবলমরে  হরজ  ত্াওয়াে র্বে লপৌিবলক 
 ীবত্ই হত্, ত্াহরল বকভারি এ  সারথ প্রাচীন ইহুবেরে  হরজ  বমল পাওয়া র্ারচ্ছ? মুসবলমরে  ৭ িা  ত্াওয়ােরক David 
Wood এ  মত্ বিষ্টান বমশ্না ী া চাাঁে-সূর্ব ও গ্ররহ  পুজা িরল বমথযাচা  কর , অথচ ইহুবেরে  িযাপার  লকন ত্া া এই 
অবভরর্াি লত্ারল না? লকন এই িািল স্ট্যান্ডািব?  
. 
ইসলাম বির াধী া এিা  হয়রত্া নরড়চরড় িরস িলরিঃ িুেরত্ লপর বে, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) বনিয়ই হরজ   ীবত্ ইহুবেরে  বনকট 
লথরক কবপ কর রেন; মেীনায় লত্া অরনক ইহুবে িাস ক ত্... 
বকন্তু িযাপা  হরচ্ছ, মেীনা  ইহুবে া লমারটও ওভারি িাইতু্ল মুকাোরস হজ ক ত্ না। ৭০ বিষ্টারব্দ ল াম সম্রাট টাইটাস িাইতু্ল 
মুকাোস ধ্বংস ক া  প  লথরক ইহুবে া আ  িাইতু্ল মুকাোরস হজ কর  না। ৭০ বিষ্টারব্দ  আি পর্বি ইহুবে া িাইতু্ল 
মুকাোসরক ৭ িা  ত্াওয়াে কর  হজ ক ত্। [৬] 
. 
প্রাচীনকারল  ইহুবে ও িত্বমানকারল  মুসবলমরে  হরজ ত্াওয়ারে  তু্লনামূলক একবট েবি লেখুন এই বলরঙ্ক বক্লক কর ঃ 
https://goo.gl/k6H9DG 
. 
েবিবট  ল োর েঃ "Divine Diversity: An Orthodox Rabbi Engages with Muslims by Ben Abrahamson"; 
িইবট  আমাজন অিবা  বলঙ্কঃ https://goo.gl/jfQDYu  
অথিা লেখুন িইবট  ললখরক  লনাটঃ https://goo.gl/SKWzFd 

. 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  পরে বক সম্ভি বেল ত্াাঁ  সময় লথরক ৫০০ িে  আরি  ইহুবেরে   ীবত্-নীবত্ নকল ক া ? নাবক এটা 
ভািাই অবধক রু্বিসঙ্গত্ লর্ এক আল্লাহ  লথরকই বিধানবট এরসরে িরল এই বমল লেখা র্ারচ্ছ -- বিরিকিানরে  কারে এই প্রশ্ন 
 াখলাম। 
. 
◘ হাজর  আসওয়াে িা কারলা পাথ রক চুমু খাওয়াঃ 
হরজ  সমরয় হাজর  আসওয়াে িা কারলা পাথ রক চুমু খাওয়া বনরয় বিষ্টান বমশ্না ী ও নাবিক-মুিমনা া িহুমুখী অবভরর্াি 
লত্ারল। অবভরর্ািগুরলা শুধু বমথযাই নয়, অেীলও।  

https://goo.gl/k6H9DG
https://goo.gl/jfQDYu
https://goo.gl/SKWzFd
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প্রথমত্, ত্া া িলরত্ চায়--হাজর  আসওয়াে িা কারলা পাথ  নাবক না ীরে  লর্ানী  প্রবত্কৃবত্ র্ারত্ মুসবলম া চুম্বন কর  
(নাউরু্বিল্লাহ, আসত্ািবেরুল্লাহ)। 
এ  কম বকেু অবভরর্ারি  বলঙ্কঃ ১। https://goo.gl/fPz1mK ২। https://wikiislam.net/wiki/Kaaba 
এই অবভরর্ারি  আরেৌ লকান বভবি লনই। ইসলাম বির াধী া হাজর  আসওয়াে িা কারলা পাথর   উপব ভারি  েবিরত্ এ  
রূপালী িরণব  ধা কবট  আকৃবি্  বেরক ইবঙ্গত্ কর  এই উদ্ভট অবভরর্াি লত্ারল। বশ্য়ারে  একবট বেকবা কা াবমত্া া ৩১৭ 
বহজ ীরত্ কা’িা লথরক হাজর  আসওয়াে লুট কর , ২২ িে  প  ৩৩৯ বহজ ীরত্ ত্া উদ্ধা  ক া হয়। এই ২২ িে  হাজর  
আসওয়াে োড়াই হজ সম্পাবেত্ হরয়বেল। কা াবমত্া া হাজর  আসওয়াে লভরঙ টুকর া টুকর া কর  লেরলবেল। [৭] এ কা রণ 
টুকর া টুকর া হরয় র্াওয়া পাথ বটরক একরত্র লজাড়া বেরয় একটা লিাল ধা ক িা লেরম  লভত্  স্থাপন ক া হরয়রে। লর্ 
কা রণ আম া িত্বমারন লিাল রূপালী  রঙ  লেরম  মারে কারলা পাথ  িা হাজর  আসওয়াে লেবখ। প্রকৃত্পরে র্বে আম া 
পূণব হাজর  আসওয়ারে  েবি লেবখ, ত্াহরল লকানভারিই এ  সারথ না ীরে  লর্ানী  আকৃবত্  লকান বমল পাওয়া র্ারি 
না(নাউরু্বিল্লাহ)। এই বলরঙ্ক বক্লক কর  লেখুন হাজর  আসওয়াে িা কারলা পাথর   পূণব আকৃবত্ বকরূপঃ 
https://goo.gl/yXNpWA 
েবিবট  উৎসঃ প্রাচযবিে William Muir এ  ললখা মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  জীিনী "The Life of Muḥammad", পৃষ্ঠা ২৯। 

িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/PE7Thb ;  
উইবকবপবিয়া লথরকও লেখা লর্রত্ পার ঃ https://goo.gl/7yYTAo 

. 
মানুষ লত্া ত্া  সিানরকও ভারলারিরস চুম্বন কর । এ  মারন বক মানুষ ত্া  সিারন  উপাসনা কর ? লকান লপৌিবলক 
জাবত্রিাষ্ঠীগুরলা  উপাসনা   ীবত্ র্বে আম া লেয কব , ত্াহরলও আম া এ  সারথ মুসবলমরে  লকান বমল খুাঁরজ পাই না। 
লকান কযারথাবলক বিষ্টান বক চারচব বিরয় মব য়ম(আ) বকংিা বর্শু  মূবত্বরক চুমু খায়? বকংিা লকান বহনু্দ বক কখরনা মবন্দর  পুজা  
সময় েুিবা, স্ব স্বত্ী, কাবল এসি লেি-লেিী  মূবত্বরত্ চুমু খায়?হাজর  আসওয়ােরক মুসবলম া কখরনাই আল্লাহ ত্া’আলা  মূবত্ব 
িা প্রবত্কৃবত্ মরন কর  না (নাউরু্বিল্লাহ), এরক কলযাণ-অকলযারণ  মাবলকও মরন কর  না, এ  কারে লকান সাহার্যও চায় না। 
শুধুমাত্র নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  সুন্নাত্ বহসারি মুসবলম া হরজ  সময় এরক চুম্বন কর । অথচ লপৌিবলক া লর্সি িস্তু  পুজা কর  
লসগুরলা হয় ত্ারে  উপাসয লেিত্া  মূবত্ব নয়রত্া ত্া া লসগুরলা  কারে কলযাণ প্রাথবনা কর । কারজই হাজর  আসওয়ােরক 
লপৌিবলকত্া  সারথ লমলারনা অত্যি অরর্ৌবিক একবট অবভরর্াি।  
. 
উম  ( া) লথরক িবণবত্ লর্, বত্বন হাজর  আসওয়ারে  কারে এরস ত্া চুম্বন কর  িলরলন, আবম অিশ্যই জাবন লর্, তু্বম 
একখানা পাথ  মাত্র, তু্বম কার া কলযাণ িা অকলযাণ ক রত্ পা  না। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)লক লত্ামায় চুম্বন ক রত্ না লেখরল কখরনা আবম 
লত্ামারক চুম্বন ক ত্াম না। 
[সহীহ িুখা ী ; হাবেস নং ১৫০২; বলঙ্কঃ https://goo.gl/BAcnhA ] 
. 
হাজর  আসওয়ারে  উৎস কী? এবট কা’িা ঘর  লকন  রয়রে? 
লকান লকান িণবনা অনুর্ায়ী লের শ্ত্া বজব্রাঈল(আ) হাজর  আসওয়াে কা’িা  স্থানবটরত্  ারখন এিং ঐ স্থারন  উপর ই 
ইব্রাবহম(আ) কা’িা বনমবাণ কর ন। [৮] 
. 

এরেরত্র আগ্ররহােীপক িযাপা  হরচ্ছ, িাইরিল অনুর্ায়ী িনী ইস্রাঈল জাবত্  বকিলা িাইতু্ল মুকাোরস (Temple 
Mount/মহামবন্দ ) লিাড়াপিরন  সারথও একবট পাথ  জবড়রয় আরে! িাইরিল অনুর্ায়ী – ইস্রারয়ল জাবত্  বপত্া র্ারকাি 

https://goo.gl/fPz1mK
https://wikiislam.net/wiki/Kaaba
https://goo.gl/yXNpWA
https://goo.gl/PE7Thb
https://goo.gl/7yYTAo
https://goo.gl/BAcnhA
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{ইয়া’কুি(আ)/Jacob} একবট বিরশ্ষ পাথর   উপর  িাইতু্ল মুকাোরস  বভবি স্থাপন কর ন! শুধু ত্াই না, র্ারকাি 
{ইয়া’কুি(আ)} লসই পাথ বটরক িরম্ভ  মত্ কর  োাঁড় ক ান এিং ভবিভর  ত্া  উপ  লত্ল ঢারলন!  
এই ঘটনা  ল োর েঃ িাইরিল, আবেপুিক(Genesis/পয়োরয়শ্) ২৮:১০-২২।িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংশ্ পড়রত্ পার ন এই 
বলঙ্ক https://goo.gl/wk5Evv অথিা এই বলঙ্ক https://goo.gl/R9sSX2 লথরক। 
. 
বিষ্টান বমশ্না ী া কা’িা ঘর   হাজর  আসওয়ারে  িযাপার  প্রশ্ন লত্ারলন অথচ ত্ারে  বনজ ধমবগ্ররন্থ Temple Mount িা 
িাইতু্ল মুকাোরস  লিাড়াপিরন  সারথ একবট পাথ  জবড়রয় আরে লস িযাপার  সমূ্পণব বন ি থারকন। র্ারকাি{ইয়া’কুি(আ)}লক 
ত্া াও নিী িরল মারনন। মুসবলমরে  হাজর  আসওয়ারে চুম্বন ক া ত্ারে  কারে ‘লপৌিবলক আচ ণ’ হরয় র্ায়, বকন্তু র্ারকাি 
কতৃ্বক Temple Mount এ  পাথর  ভবিভর  লত্ল ঢালা ত্ারে  কারে লকান লপৌিবলকত্া হয় না।  
লকন এই বেমুখী আচ ণ?  
িাংলা  নাবিক মুিমনারে রকও কখরনা লেবখবন এই িযাপা  বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্। অথচ মুসবলমরে  বিরুরদ্ধ সি সমরয়ই 
ত্ারে রক স ি লেখা র্ায়।  
. 
লসই পাথ বট (বহব্রুরত্ঃ Even Ha-Shetiya) উপর ই িনী ইস্রাঈরল  নিীিরণ  িাইতু্ল মুকাোস মসবজে(Temple Mount) 
বেল এিং হাজা  হাজা  িে  ধর  লসটা ইহুবেরে  বকিলা। পাথ বট আজও লস স্থারন আরে। লসই পাথর   স্থারন বেবলবিরন 
িাইতু্ল মুকাোস এব য়া  লভত্র  িত্বমারন লসানালী িমু্বরজ  কুব্বাতু্স সাখ া(Dome of Rock) মসবজে  রয়রে। [৯] 
হজরক িযাঙ্গ কর  বিষ্টান বমশ্না ী া মুসবলমরে রক পাথর   উপাসক(!) িা ‘উিা উপাসক’ িরল অবভহীত্ কর  {বলঙ্কঃ 
https://goo.gl/kZC3jU } অথচ লখাে িাইরিরল িলা আরে লর্ ঈশ্ব  একজন পাথ  এিং িাইরিরল িহু জায়িায় “ঈশ্ব -
পাথর  ” িন্দনািীত্ ক া হরয়রে! এমনবক িাইরিরল এ কথাও িলা হরয়রেঃ “র্ািত্ীয় প্রশ্ংসা পাথর  ”!!  
অবিশ্বাসয মরন হরচ্ছ? ত্াহরল লেখুনঃ িাইরিল এ  --- ২ শ্ামুরয়ল(2 Samuel) ২২:২-৩, ২২:৪৭; িীত্সংবহত্া(সাম 
সঙ্গীত্/জিু  শ্ ীে/Psalms) ১৮:২, ১৮:৪৬, ১৯:১৪, ২৮:১, ৩১:২-৩, ৪২:৯, ৬২:২, ৬, ৭১:৩, ৯২:১৫, ১৪৪:১। প্রকৃত্পরে 
িাইরিল জুরড় “পাথ -ঈশ্বর   ”এত্ পব মারণ িন্দনািীত্ ক া হরয়রে লর্ এ  ল োর ে খুাঁরজ পাওয়া খুি সহজ। ইংর বজ 

িাইরিরল  বপবিএরে  সাচব অপশ্রন বিরয় ‘cy rym k’ বলরখ সাচব বেরল িহুিা  “পাথ  ঈশ্বর  ” অথিা শুধু পাথর   প্রচু  
িন্দনা পাওয়া র্ারি। বিষ্টান বমশ্না ী া মুসবলমরে রক ‘পাথর   উপাসক’ িরল বমথযা অপিাে লেয় অথচ ত্ারে  বনজ ধমবগ্ররন্থ  
অিস্থা এইরূপ। 
. 

◘ সাো-মা ওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথ  লোড়াঃ 
পূরিবই আরলাচনা ক া হরয়রে লর্—আ ি লপৌিবলকরে  ক া ১০০% কাজই ভুল বেল না। ত্া া বেল ইব্রাবহম(আ) ও 
ইসমাঈল(আ) এ  িংশ্ধ । ত্াাঁরে  িংশ্ধ রে  মরধয প িত্বীরত্ বিবভন্ন নি উদ্ভাবিত্ ধমবীয়  ীবত্ ও লপৌিবলকত্া বিিা  লাভ 
কর । নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারে  মধয লথরক নি উদ্ভািন ও লপৌিবলকত্াগুরলা েূ  কর  লেন এিং ইব্রাবহমী  ীবত্গুরলারক 
আল্লাহ  বনরেবরশ্ িহাল  ারখন। সাো-মা ওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথ  লোড়া-এগুরলাও ইব্রাবহমী  ীবত্ লর্গুরলারক 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) িহাল ল রখবেরলন। নিী ইব্রাবহম(আ) আল্লাহ  বনরেবরশ্ ত্াাঁ  স্ত্রী হারজ া(আ) এিং বশ্শুপুত্র ইসমাঈল(আ)লক 
আ রি  মরুভূবমরত্ ল রখ এরসবেরলন এিং বপপাসাত্ব বশ্শু ইসমাঈল(আ) এ  পাবন  জনয ত্াাঁ  মা হারজ া(আ) সাো ও 
মা ওয়া পাহারড় ৭ িা  লেৌঁরড়বেরলন। [১০] এ োড়া, পুত্ররক কু িানী ক রত্ র্ািা  সময় ওয়াসওয়াসা োনকা ী শ্য়ত্ারন  
উরেযরশ্য নিী ইব্রাবহম(আ) পাথ  েুরড়বেরলন। [১১] ইব্রাবহম(আ), হারজ া(আ), ইসমাঈল(আ) – ত্াাঁ া সকরলই ত্াকওয়া 
অিলম্বন কর বেরলন, আল্লাহ  উরেযরশ্য আত্মসমপবণ ও ত্যাি স্বীকা  কর বেরলন। ত্াাঁরে  এই কমবগুরলারকই মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  
শ্ব য়রত্ হরজ  আনুবষ্ঠকত্া  লভত্র  অিভুবি কর  বচ স্ম ণীয় কর   াখা হরয়রে। এখারন আল্লাহ োড়া আ  কার া উপাসনা  

https://goo.gl/wk5Evv
https://goo.gl/R9sSX2
https://goo.gl/kZC3jU
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লকান িযাপা  লনই। সাধা ণ রু্বি  আরলারকও আম া িলরত্ পাব —লপৌিবলক া বক কখরনা ত্ারে  উপাসয লেিত্া  মূবত্বরক 
ঘৃণা কর  িা পাথ  লোরড়? নাবক ত্া  উরটা কাজ কর , মূবত্বরক ভবি কর  এিং েুল ও বিবভন্ন দ্রিয বেরয় পুজা কর ? একই 
কথা সাো-মা ওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা  লেরত্রও। এখারন আল্লাহ  বিধারন  আনুিত্য োড়া মুসবলমরে  মানসপরট আ  লকান 
বকেু থারক না।  
. 
র্া া হরজ  লভত্  বিবভন্ন প্রাচীন ঐবত্হাবসক করমব  অনুক ণমূলক কমবকাণ্ডরক ‘লপৌিবলকত্া’ িরল, ত্ারে  আসরল বমল্লারত্ 
ইব্রাবহম{ইব্রাবহম(আ) এ  ধমবােশ্ব} বকংিা লপৌিবলকত্া এ  লকানটা সম্পরকবই সমযক ধা ণা লনই। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  পূরিবও 
অরনক নিী- াসুল এরসবেরলন এিং ত্াাঁ াও ইব্রাবহম(আ) এ  েীরন ই ত্থা ইসলারম  অনুস ণ ক রত্ন। িনী ইস্রাঈল িংরশ্ 
িহু নিী- াসুল এরসরেন এিং প্রাচীন ইহুবে া বেল নিী- াসুলরে  অনুসা ী। ত্ারে  ধরমবও বেল হরজ  বিধান। ত্ারে  
ধমবগ্রন্থগুরলা বিকৃত্ হরলও এখরনা ত্ারত্ বকেু প্রাচীন বিবধ-বিধান  বেত্ আরে। ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ বত্নবট হরজ  বিধান পাওয়া 
র্ায়। [১২] ত্ারে  ধমবগ্রন্থ অনুর্ায়ী—িনী ইস্রাঈরল  শ্ব য়রত্ হরজ  বিধারনও বকেু প্রাচীন প্রবসদ্ধ ঘটনা  অনুক রণ  বনরেবশ্ 
 রয়রে। ইহুবেরে  বকত্াি অনুর্ায়ী, মুসা(আ) ও বে আউরন  সমরয় বমস  ত্যাি কর  চরল র্ািা  আরি িনী ইস্রাঈরল  
মানুরষ া পশু কু িানী কর বেল এিং ত্াড়াহুড়া  কা রণ খািা  জনয খাবম ( leaven) োড়া রুবট নত্ব  কর বেল। এই ঘটনা  
স্ম রণ ইহুবে া ত্ারে  ‘বনিা  পিব’{Pesach /Passover} pilgrimageএ পশু কু িাবন ক ত্ এিং খাবম বিহীন রুবট নত্ব  
ক ত্। আজ পর্বি ইহুবে া এভারিই Passover উের্াপন কর । মুসা(আ) র্খন িনী ইস্রাঈলরক বনরয় িাইতু্ল মুকাোরস  
বেরক র্াত্রা কর বেরলন, ত্খন ত্া া লসই বিিীণব র্াত্রাপরথ েীঘবকাল মরুভূবমরত্ লখালা আকারশ্  বনরচ ত্ািুরত্  াত্ কাবটরয়রেন। 
লসই ঘটনারক স্ম ণ কর  ইহুবে া ত্ারে  Chag Sukkot িা Sukkot pilgrimage এ লখালা প্রাির  লোট লোট ত্ািুরত্ 
থারক। [১৩] এমনবক িাইরিরল  নতু্ন বনয়ম(New testament) অনুর্ায়ী বর্শু বিষ্ট ত্াও ারত্  শ্ব য়রত্  সকল আইন 
অনুরমােন কর রেন এিং বত্বন ইহুবেরে  Pilgrimage feast উের্াপন ক রত্ন। [১৪]  

. 
বিষ্টান বমশ্না ীরে  কখনও লেখা র্ায় না ইহুবেরে  pilgrimage এ এই অনুক ণমূলক কাজগুরলারক ‘লপৌিবলকত্া’ িলরত্ 
লকননা ত্াহরল লর্ ত্ারে  বনজ ধমব প্রশ্নবিদ্ধ হরয় র্ারি। কা ণ লখাে বর্শু বিষ্ট লর্ এ সকল আচা -অনুষ্ঠান অনুরমােন কর  
বিরয়রেন। জামবানী  বভসারলাভী নাবিক-মুিমনারে রকও আ  িাইরিরল  pilgrimage বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্ লেখা র্ায় না; ত্ারে  
র্ত্ আপবি মুসবলমরে  pilgrimage িা হজ বনরয়।  

পব রশ্রষ এটাই িলি লর্ েীন ইসলারম  অনযম রুকন িা বভবি হজ এ  অনুষ্ঠানাবে  মরধয লপৌিবলকত্া  ললশ্মাত্রও লনই এিং 
ত্া বিশুদ্ধ একত্বিােী ইব্রাবহমী  ীবত্নীবত্  উপ  প্রবত্বষ্ঠত্। র্া া হরজ  অনুষ্ঠানাবে বনরয় প্রশ্ন লত্ারল, এক  াশ্ অজ্ঞত্া ও িািল 
স্ট্যান্ডািব প্ররয়াি োড়া ত্ারে  োবি  লকান সুেৃঢ় বভবি লনই। 
. 

“িলঃ আল্লাহ সত্য িরলরেন; অত্এি লত্াম া ইব্রাবহরম  সুেৃঢ় ধরমব  অনুস ণ ক  এিং লস মুশ্ব ক(অংশ্ীিােী)লে  অিিবত্ 
বেলনা।  
বনিয়ই সিবপ্রথম িৃহ, র্া মানিমণ্ডলী  জনয বনবেবষ্ট ক া হরয়রে ত্া ঐ ঘ  র্া িাোয়(মোয়) অবিস্থত্; ওবট লসৌভািযরু্ি এিং 
সমি বিশ্বিাসী  জনয পথ প্রেশ্বক। ত্ারত্ সুস্পষ্ট বনেশ্বনািলী  রয়রে (লর্মন) মাক্বারম ইব্রাবহম(ইব্রাবহরম  োাঁড়ারনা  জায়িা)। 
লর্ লকউ ত্ারত্ প্ররিশ্ ক রি বন াপে হরি।  
আল্লাহ  জনয উি ঘর   হজ ক া ললারকরে  উপ  আিশ্যক— র্া  লস পর্বি লপৌঁো  সামথবয আরে এিং লর্ িযবি অস্বীকা  
ক রি, (লস লজরন  াখুক) বনঃসরন্দরহ আল্লাহ বিশ্ব জাহারন  মুখারপেী নন। 
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িলঃ লহ বকত্ািধা ী া(ইহুবে ও বিষ্টান সম্প্রোয়), লত্াম া লকন আল্লাহ  বনেশ্বনািলী  প্রবত্ অবিশ্বাস ক রো? লত্াম া র্া 
ক রো আল্লাহ লস বিষরয় সােী।” 
(কু আন, আবল ইম ান ৩:৯৫-৯৮) 

 
[১] “The virtue of tawaaf around the sacred House” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid ) 
https://islamqa.info/en/234172 
[২] ■“Strong's Hebrew 2282. ָחג (chag) -- a festival gathering, feast, pilgrim feast” 
http://biblehub.com/hebrew/2282.htm 
■ “What Are Pilgrimage Festivals _ My Jewish Learning” 
http://www.myjewishlearning.com/artic…/pilgrimage-festivals/ 
■ “Balashon - Hebrew Language Detective chag” 
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html 
[৩] ■ “Strong's Hebrew 2328. חּוג (chug) -- to draw around, make a circle” 
http://biblehub.com/hebrew/2328.htm 
■ “Balashon - Hebrew Language Detective chag” 
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html 
[৪] ■ লেখুন বভবিও  ৮ বমবনট ২০ লসরকন্ড লথরক ৯ বমবনট ২৫ লসরকন্ড পর্বি অংশ্ 
“The Bible proves Prophet MOSES did pilgrimage to MECCA - INTERESTING Insight by a JEWISH writer!” 
(YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=IW0FrgSd80k 
■ “The Christian's Biblical Guide to Understanding Israel - Insight Into God's Heart For His People” By Doug 
Hershey 
গুিল িুক বলঙ্কঃ https://goo.gl/QDZzLR 
[৫] ■ “The Second Temple” (Jewish Virtual Library) 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple 
■ “Similarities between Masjid al-Haram and the Jewish Temple | Judaism and Islam – comparing the 
similarities between Judaism and Islam” 
http://www.judaism-islam.com/similarities-between-masjid-a…/ 
■ “Circling seven times counter-clockwise on the Hajj (Chag)” (An Article By Rabbi Ben Abrahamson) 
https://www.facebook.com/notes/ben-abrahamson/circling-seven-times-counter-clockwise-on-the-hajj-
chag/144816165544432/ 
[৬] ■ “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-
Hijjah” 
িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/TJcU9m  
■ “The Second Temple” (Jewish Virtual Library) 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple 
[৭] “Questions about the Black Stone” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/45643 
[৮] ■ ‘ো রস বত্ বমবর্’, মুেবত্ ত্াবক উসমানী; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭ 
‘ো রস বত্ বমবর্’  বলঙ্কঃ https://archive.org/…/Dars-e-Tirmidhi-3Volumes-ByShaykhMuft… 

https://islamqa.info/en/234172
http://biblehub.com/hebrew/2282.htm
http://www.myjewishlearning.com/article/pilgrimage-festivals/
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html
http://biblehub.com/hebrew/2328.htm
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html
https://www.youtube.com/watch?v=IW0FrgSd80k
https://goo.gl/QDZzLR
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple
http://www.judaism-islam.com/similarities-between-masjid-al-haram-and-the-jewish-temple/
https://www.facebook.com/notes/ben-abrahamson/circling-seven-times-counter-clockwise-on-the-hajj-chag/144816165544432/?fref=mentions
https://www.facebook.com/notes/ben-abrahamson/circling-seven-times-counter-clockwise-on-the-hajj-chag/144816165544432/?fref=mentions
https://goo.gl/TJcU9m
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple
https://islamqa.info/en/45643
https://archive.org/details/Dars-e-Tirmidhi-3Volumes-ByShaykhMuftiTaqiUsmani


 

585 

■ “What is the story behind the origin of the Black Stone, Hajre Aswat?When was it place by the Kaaba, and 
by whom? Is it true that it has turned black absorbing the sins of Muslims?” (islamqa Hanafi) 
https://goo.gl/CSm8sC 
[৯]■ “Foundation Stone” (Wikipedia: The Free Encyclopedia) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone… 
■“The Temple Institute: A CALL TO REMEMBER” 
http://www.templeinstitute.org/a-call-to-remember.htm 
[১০] সহীহ িুখা ী, ৩১২৫ নং হাবেস দ্রষ্টিয। সমূ্পণব হাবেসবট পড়ুন এখান লথরকঃ https://goo.gl/xrvAeV 
[১১] “Stoning the Devil at Hajj is Abrahamic - Dr Yasir Qadhi ” (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=SYy5unHxSV8 
[১২] ■ Jewish Tanakh, Shemot(Exodus), অধযায় ২৩ দ্রষ্টিয। বলঙ্কঃ https://goo.gl/6u93Hp  
■ Three pilgrimage festivals(Wikipedia: The Free Encyclopedia) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pilgrimage_Festivals 
[১৩]■ “3 Jewish Feasts of the Old Testament You Should Know” 
http://www.seedbed.com/3-jewish-feasts-old-testament-know/ 
■ “Judaism 101—Sukkot” 
http://www.jewfaq.org/holiday5.htm 
■ “The 3 Annual Biblical Pilgrim Feasts” 
http://www.bibletruth.cc/LetUsGoUp.htm 
[১৪] িাইরিল, মবথ(Matthew) ৫:১৭-২০ এিং ২৬:১৭-১৮ দ্রষ্টিয 
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১৫৩ 

আল-লকা আরন  নিপ ীত্য – িািবিক নাবক মবত্ভ্রম? 
-জাকাব য়া মাসুে 
 

লসবেন িৃহস্পবত্িা । র্থা ীবত্ বিরকল পাাঁচটায় ক্লাস লশ্ষ হল। লভরিবেলাম আসর   সালাত্ আোয় কর  োব সরক বনরয় 
লিড়ারত্ র্াি। বকন্তু ত্া আ  হরলা না। সালাত্ আোয় কর  সরিমাত্র লিব রয়বে এমন সময় িৃবষ্ট শুরু হল। বমবনট পাাঁরচক হাাঁটা  
প  লেখলাম িৃবষ্ট  মাত্রা িরমই লিরড় চলরে। লেৌরড় আম া পারশ্  র্াত্রী োউনীরত্ বিরয় উঠলাম। তু্মুল িৃবষ্ট শুরু হল। র্াত্রী 
োউনীরত্ আমারে  সারথ আ ও লিশ্ ক’জন ললাক বেল। 
র্াত্রী োউনী  একবট ললাক িা িা  োব রস  বেরক ত্াকাবচ্ছল। বকেুেণ প  ললাকবট আমা  বেরক এবিরয় এল। এরস চুপচাপ 
োাঁবড়রয়  ইল। এভারি খাবনক সময় অবত্িাবহত্ হওয়া  প  আবম ত্ারক বজরজ্ঞস ক লাম, “বকেু িলরিন, আংরকল?” 
. 
ললাকবট জিারি িলরলা, “আবম লজািারয় । লজািারয়  আহরমে। অনুমবত্ বেরল একটা প্রশ্ন কব ?” 
“বি কর ন”। 
ললাকবট োব রস  বেরক ইশ্া া কর  িলরলা, “আচ্ছা িািা, ঐ লর্ ললাকটা োাঁবড়রয় আরে বত্বন বক োব স?”- হযাাঁ আংরকল। লর্ 
লেরলটা োাঁবড়রয়-োাঁবড়রয় িৃবষ্ট লেখরে, ঐ-ই োব স। 
- ত্াাঁ  সারথ একটু কথা িলা র্ারি? 
- বি র্ারি। োাঁড়ান আবম িাকবে। োব স। এই োব স। এইবেরক একটু আয় লত্া। 
. 
িাক শুরন োব স আসরল আবম িললাম, “এই আংরকল লত্ারক খুাঁজরেন। বক লর্ন িলরিন”। 
সালাম লমাসাো লশ্রষ োব স িলরলা, “বক জানরত্ চান আংরকল  ,িলুন”?  
- আবম আপনারক অরনকবেন র্ািত্ খুাঁজবে। বকন্তু এভারি আপনা  সারথ লেখা হরয় র্ারি ভাবি বন। র্াক, লেখা হরয় ভালই হল। 
- আপবন আমায় কীভারি লচরনন? 
- অনলাইরন আপনা  বলখা পরড়বে। আমা  এক কবলি আরেন র্া  লেরল আপনারে  সারথ পরড়। ত্া  মুরখ আপনা  অরনক 
প্রশ্ংসা শুরনবে। লস লথরকই আপনা  সারথ লেখা ক া  অরনক ইরচ্ছ। বকন্তু সময় কর  উঠরত্ পা বেলাম না। বকন্তু বক লসৌভািয 
লেখুন - আজ কাকত্ালীয় ভারি আপনা  সারথ লেখা হরয় লিল। 
- অহ আচ্ছা। আংরকল আবম লত্া আপনা  লেরল  িয়সী ত্াই আমারক তু্বম কর  িলরলই লিবশ্ খুবশ্ হি। ত্া আমা  কারে বক 
মরন কর ? 
- আসরল আবম একটা বিষয় বনরয় লত্ামা  সারথ বিসকাস ক রত্ চাবচ্ছলাম। ত্াই। 
- বক ধ রন  বিষয়? 
- িলরিা। সি িলরিা। ত্রি এখারন নয়। 
- ত্াহরল? 
- আমা  লর্ একটা আবজব বেরলা? 
- বি িলুন। 
. 
ভদ্ররলাক পরকট লথরক একবট কািব লি  কর  োব সরক বেরয় িলরলন, “এই লর্ আমা  কািব। এখারন আমা  িাসা  বঠকানা 
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আরে। আমা  খুি ইরচ্ছ একবেন তু্বম সময় কর  আমা  িাসায় আসরি”। 
োব স িলরলা, “কথা লত্া বেরত্ পা বে না। ত্রি ইনশ্াআল্লাহ লচষ্টা ক রিা ”।  

ভদ্ররলাকবট  মুরখ অপ্রসন্নত্া  োপ লেয ক া লিল। বত্বন োব রস  হাত্ ধর  িলরলন, “িািা আমারক কথা োও তু্বম আসরি। 
বপ্লজ”। 

ললাকবট এমনভারি বমনবত্ ক বেরলা লর্, হযাাঁ ক া োড়া লকান িত্যি  বেল না। ত্াই োব স  াবজ হরয় লিল। 

ভদ্ররলাকবট লিশ্ হাবসমুরখ িলরলন, “থযাংক ইউ মাই সান। আ  হযাাঁ, অিশ্যই লত্ামা  এই িনু্ধরক সারথ বনরয় আসরি। আবম খুি 
খুবশ্ হি।” 

বকেুেণ প  িৃবষ্ট লকরট লিরলা। আম া র্াত্রী োউনী লথরক বনজ-বনজ িিরিয  বেরক র্াত্রা ক লাম।. 
প্রবত্ষ্ঠা বেিস উপলরে ভাবসববট লর্বেন িন্ধ বেল, লসবেন আবম আ  োব স লজািারয়  সারহরি  িাড়ী  লখাাঁরজ  ওয়ানা হলাম। 
প্রায় ঘণ্টা খাবনক প  আম া কাবঙ্ক্ষত্ িাসাবট খুাঁরজ লপলাম। িাসা  কবলংরিল চাপরত্ই এক বপবচ্চ এরস ে জা খুরল বেল। 
এ প  িলরলা, “আেনা া কা া? বক চাইন?” 
োব স িলরলা, “লজািারয়  সারহি আরেন িাসায়। আম া ত্া  সারথ লেখা ক রত্ এরসবে?” 
“লর্ আরেন। আেনা া বিত্র  আইন। আবম িড় সাির  িাইো বেত্াবে”। 
. 
লেরলবট আমারে রক িসা  ঘর  িসরত্ বেরয় বিোয় বনল। বমবনট পাাঁরচক প  লজািারয়  আংরকল এরলন। আমারে রক লেরখ 
বত্বন লিশ্ খুবশ্ হরয়রেন িরলই মরন হল। কুশ্লাবে বিবনময় লশ্রষ িলরলন, “লত্াম া এরসে আবম লিশ্ খুবশ্ হরয়বে। ত্রি কষ্ট 
লেয়া  জনয েমাপ্রাথবী”। 
. 
ভদ্ররলারক  কথা লশ্ষ হরল োব স িলরলা, “পাবখ পালরন  প্রবত্ আপনা  লিশ্ লোাঁক, ত্াই না?” 

লজািারয়  সারহি অিাক হরয় িলরলন, “কীভারি িুেরল?” 
- আপনা  িুক লসলে লেরখ। 
- মারন? 
- আপনা  লসলে ভবত্ব পাবখ পালন, পাবখ  পুবষ্ট, পাবখ  পব চর্বা ইত্যাবে িই বেরয় ভবত্ব। আ  িাসা  িাইর   িড় িােগুরলারত্ 
লেখলাম মাবট  হাাঁবড় িাাঁধা। লিলরকারনরত্ পাবখ  খাাঁচা; ত্াই িললাম আ  বক”। 
- অহহ আচ্ছা। তু্বম লেখবে অরনক বজবনস লখয়াল কর রো। 
. 
োব স লর্খারনই র্াক না লকন, লসখানকা  অিস্থাটা লস অিশ্যই ভারলাকর  বিরেষণ ক রি। এটা ত্া  বচ াচব ত্ অভযাস। লস 
আরজা ত্া  িযবত্িম কর  বন। লজািারয়  আংরকরল  কথা লশ্ষ হরল োব স বজরজ্ঞস ক রলা, “বক লর্ন প্রিরলম বিসকাস 
ক রিন িরল আসরত্ িরলবেরলন?” 
- িলবে িলবে। এত্ ত্াড়া বকরস ? আরি িল বক খারি? চা না কবে? 
- কবে। 
. 
লজািারয়  সারহি কারজ  লেরলবটরক লিরক কবে বেরত্ িলরলন। এ প  োব রস  বেরক ত্াবকরয় িলরলন, “আবম একটা 
সমসযায় পর বে। লসটা  সমাধান লেিা  জনযই লত্ামারক িাসা পর্বি বনরয় এরসবে”। 
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“বক ধ রন  সমসযা?” োব রস  প্রশ্ন। 
. 
“সমসযাটা আমা  লেরলরক বনরয়। আমা  একবট মাত্র লেরল। নাম জবন। ক্লাস লটরন পরড়। োত্র বহরসরি লিশ্ ভাল। বকন্তু 
ইন্টা রনরট  প্রবত্ ত্াাঁ  খুি লোাঁক। সময় লপরলই লেসিুক, গুিল, ইমু ইত্যাবে বনরয় পর  থারক। খুি আের   লেরল িরল ও  
লকান কারজ আবম িাাঁধা লেই বন। র্া লচরয়রে ত্া  লথরকও লিবশ্ লেয়া  লচষ্টা কর বে। আজ লসই লেরলটাই আমা  হাব রয় লর্রত্ 
িরসরে”। 
লজািারয়  সারহরি  কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, “বক হরয়রে ও ? ও  বক িড় ধ রন  লকান অসুখ কর রে?” 

লজািারয়  সারহি িলরলন, “না, না িািা। অসুখ কর  বন। অসুস্থত্া ও  সমযসা নয়। সমসযা অনয জায়িায়”। 
. 
োব স িলরলা, “িযাপা টা একটু খুরল িলরিন বক”? 
- বি, বি। লসজরনযই লত্া লত্ামারে রক লিরকবে। আসরল সমসযাটা হরচ্ছ, জবন বেন-বেন সংশ্য়িােী হরয় র্ারচ্ছ। ইন্টা রনরট 
নাবিকরে  লর্সি ব্লি  রয়রে ঐগুবল লস বনয়বমত্ ব্রাউজ কর । আ  লসখান লথরক খুাঁরজ-খুাঁরজ আজগুবি সি প্রশ্ন লি  কর  
আমা  সারথ ত্কব কর । ইসলাম সম্পরকব আমা  জানারশ্ানা খুিই কম। র্া  েরল আবম কখরনা-কখরনা ও  সারথ ত্রকব লহর  
র্াই। আমা  হা াটা লমজ  প্রিরলম নয়। লমজ  প্রিরলম হল, আবম ত্রকব ও  সারথ পাব  না িরল লস আমারে  ধমব বনরয় ঠাট্টা 
কর । ও  কারে মরন হয় লকা আরন অরনক স্ববির াধী আয়াত্  রয়রে। নিজ্ঞাবনক ভুল  রয়রে। ত্াই লকা আন কখরনা স্রষ্টা  
িানী হরত্ পার  না। লভরিবেলাম ওরক লকান আরলরম  কারে বনরয় র্াি। বকন্তু লকানভারিই  াবজ ক ারত্ পাব  বন। ত্াই 
লত্ামারে রক এত্টা পথ কষ্ট বেরয় িাসায় বনরয় এরসবে। আই’ম সব  মাই সান। 

- ইট’স ওরক আংরকল। জবন আরে িাসায়? কথা িলা র্ারি ও  সারথ? 
- আসরল বক ভািয আমা , লত্াম া এরসরো আ  জবনও বকেুেণ আরি িাসায় এরসরে। একটু িস। আবম লেখবে। 
. 
এ প  ভদ্ররলাক িাড়ী  লভত্র  লিরলন। বমবনট েরশ্ক প  বের  এরলন। সরঙ্গ কর  বনরয় এরলন কবে, বিসু্কট আ  চানাচু । 
কবে  কাপ আমারে  বেরক এবিরয় বেরলন। আবম সরিমাত্র কারপ চুমুক বেরয়বে, এমন সময় লভত্  লথরক একবট লেরল এল। 
প রন লিবি, হারত্ টযািরলট লোন, কারন ইয়া রোন। লজািারয়  সারহি আমারে রক লেরলবট  সারথ পব চয় কব রয় বেরলন। 
এই লেরলটাই জবন। লজািারয়  সারহরি  একমাত্র সিান। জবন োব রস  মুরখামুবখ িসরলা। 
. 
োব স জবনরক লেয কর  িলরলা, “লকমন আে ভাইয়া”? 
- ভারলা। আপবন? 
- আলহামেুবলল্লাহ। ভারলা। 
- পড়াশুনা লকমন হরচ্ছ লত্ামা ? 
- এইরত্া চলরে লকান কম। 
- জবন, লত্ামারক একটা প্রশ্ন কব ? 
- হযাাঁ কর ন। 
- ধ  আবম লত্ামারক একবট ইংবলশ্ লনারিল িই বিেট ক লাম। এ প  িললাম লর্, ‘িইটা পরড় লত্ামা  মত্ামত্ জানারি’। 
বকন্তু তু্বম িইবট পড়রল না। এমন একজরন  কাে লথরক িইবট সম্পরকব ধা ণা বনরল লর্ ইংর জী ভাষা জারন না। ইংবলশ্ 
গ্রামার   রুলস জারন না। সমূ্পণব িইবট লস পরড়ও বন লকানবেন। এ প  তু্বম আমারক ইনে ম ক রল লর্, ‘িইবটরত্ অরনক 
সমসযা আরে। স্ববির াধী িিিয আরে। গ্রামা বটকযাল ভুল আরে’। 
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িযাপা টা বক বঠক হরি, িল? 
- না, না। 
- ত্াহরল লকানটা ক রল ভারলা হত্? 
- সিরথরক ভারলা হত্ িইবট বনরজ আরেযাপাি পড়া  প  মত্ামত্ লেয়া। আ  বনরজ না পড়রত্ পা রল লর্ ভারলা ইংর জী জারন 
ত্াাঁ  কাে লথরক িইবট সম্পরকব ধা ণা লনয়া। এ প  মিিয ক া। 
- এেযােবল। এেযােবল মাই ব্রাো । এিা  আমারক িল, লকউ র্বে বনরজ লকা আন না পরড় মুিমনা ব্লি লথরক লকা আন 
কা ীরম  ভুল খুাঁজরত্ র্ায় ত্াহরল লসটা বক বঠক হরি? 
. 
জবন বকেুেণ চুপ  ইল। এ প  িলরলা, “ত্া া লত্া ভুল বকেু প্রচা  ক রে না। লকা আরন  লর্ জায়িা গুরলারত্ সমসযা  রয়রে 
লসগুরলা আমারে  সামরন তু্রল ধ রে। আমারে রক সত্কব ক রে”। 
. 
জবন  মাথাটা লর্ লিশ্ খা াপ হরয়রে, ত্া ও  কথা লথরকই িুো র্ারচ্ছ। নরচৎ লর্ ব্লরি  ললখকরে  িাংলা ভাষাজ্ঞানই বঠক 
লনই; ত্াাঁ া আিা  আ িী গ্রামার   ভুল ধর  বক কর ? োব স জবন  িিিয শুরন মুচবক লহরস িলরলা, “আচ্ছা জবন, আম া 
লখালাখুবল কথা িবল। লকা আরন  লকান লকান জায়িা গুরলারত্ তু্বম সমসযা খুাঁরজ লপরয়রো? আই বমন মুিমনা লথরক 
লজরনরো?” 

- অরনক জায়িায়। 

- লর্মন? 

- একটু োাঁড়ান আবম িলবে। 
. 
. 
জবন ত্াাঁ  লমািাইল লথরক একবট বপবিএে োইল লি  ক রলা। এ প  োব সরক িলরলা, “লকা আরন  (৫১:৫৬) লত্ মানুষ 
সৃবষ্ট  কা ণ িলা হরয়রে, লকিল আল্লাহ  ইিােত্। বকন্তু ৭:১৫৮- লত্ িলা হরয়রে মুহাম্মারে  সুন্নাহ অনুস রণ  কথা। ত্াহরল 
মানি সৃবষ্ট  প্রকৃত্ উরেশ্য বক? আল্লাহ  ইিােত্ নাবক মুহাম্মারে  সুন্নাহ অনুস ণ?” 
. 
োব স জবন  প্ররশ্ন  জিাি না বেরয় প্রশ্ন ক রলা, “জবন সবত্য কর  িল লত্া, তু্বম বক লকা আন পরড়রো?” 
“বকেুটা”। জবন  উি । 
“বকেুটা লকা আন আ  মুিমনা ব্লরি  বলখা লথরকই বক লকা আন সম্পরকব ধা ণা পাওয়া র্ায়”? 
. জবন বকেু িলরলা না। চুপ কর   ইরলা। োব স িলরলা, “এিা  লত্ামা  প্ররশ্ন আবস। মানি সৃবষ্ট  উরেশ্য বক? স্রষ্টা  
ইিােত্? নাবক মুহাম্মারে  (ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ অনুস ণ? আমারে রক সৃবষ্ট ক া  একমাত্র উরেশ্য হল, মহান আল্লাহ  ইিােত্ ক া। 
অনয সমি সৃবষ্ট  ইিােত্ লথরক মুখ বেব রয় লনয়া। এককথায় বনরজরক শ্ত্ ইলারহ  লিালামী লথরক মুি কর  এক আল্লাহ  
লিালামীরত্ বলপ্ত ক া। 
- বকন্তু লকা আন লত্া অনযবকেু িলরে। 
- ললট বম বেবনস ব্রাো । লকা আন কা ীরম  সূ া আন-নাজরম  ২-৪ আয়ারত্ আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল িরলন, “লত্ামারে  
সঙ্গী বিভ্রাি নয়, বিপথিামীও নয়। এিং লস মনিড়া কথাও িরল না। এটারত্া ওহী র্া ত্াাঁ  প্রবত্ প্রত্যারেশ্ হয়”। 
সূ া আহকারে  ৯ নাম্বা  আয়ারত্ িলা হরয়রে, “আবম আমা  প্রবত্ র্া ওহী ক া হয় শুধু ত্া ই অনুস ণ কব । আবম এক 
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স্পষ্ট সত্কবকা ী মাত্র”। 
এসি আয়াত্ লথরক আম া িুেরত্ পাব ,  াসূল  )ملسو هيلع هللا ىلص) বনজ লথরক িাবনরয়-িাবনরয় লকান কথা প্রচা  কর ন বন। লকান বশ্ো লেন 
বন। বত্বন র্া প্রচা  কর রেন, র্া বশ্বখরয়রেন ত্া আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল ত্ারক বশ্ো বেরয়রেন। 
আল্লাহ ত্ায়ালা সূ া আল-হাোহ এ  ৪৪-৪৬ আয়ারত্ আ ও স্পষ্ট কর  িরলরেন, “লস র্বে আমা  নারম বকেু  চনা কর  
চালারত্ লচষ্টা ক ত্ – আবম অিশ্যই ত্াাঁ  িান হাত্ ধর  লেলত্াম। লকরট বেত্াম ত্াাঁ  জীিন-ধমনী”। 
এখন আমারক িলরত্া, মুহাম্মারে  )ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ প্রকৃত্পরে কা  বশ্ো? 
- আল্লাহ । 
- হযাাঁ, মহান আল্লাহ  বশ্ো। আ  তু্বম লকা আন পড়রল লেখরি লকা আরন  বিবভন্ন জায়িায় আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল 
মুহাম্মারে  (ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ অনুস রণ  বনরেবশ্ বেরয়রেন। লকা আন কা ীরম  সূ া আরল-ইম ারন  ৩১ আয়ারত্ আল্লাহ আর্র্া ওয়া 
জাল মুহাম্মােরক ( ملسو هيلع هللا ىلص) লেয কর  িরলরেন, “তু্বম িলঃ র্বে লত্াম া আল্লাহরক ভালিাস ত্াহরল আমা  অনুস ণ ক , আল্লাহ 
লত্ামারে রক ভারলািাসরিন এিং লত্ামরে  অপ াধসমূহ েমা কর  লেরিন। আ  আল্লাহ েমাশ্ীল, প ম েয়ালু”। 
একটা জায়িায় লত্ামা  মা াত্মক ভুল হরয়রে। আ  লসটা হল, তু্বম লকা আন সমূ্পণব পড় বন। পড়রল অিশ্যই এমন মবত্ভ্রম 
হত্ না। আম া মুসবলম া মুহাম্মারে  )ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ এই জরনয অনুস ণ কব  না লর্, বত্বন সিবরশ্রষ্ঠ মানুষ বেরলন। আম া 
অনুস ণ কব  এই জরনয লর্, আল্লাহ আমারে রক ত্া  অনুস ণ ক া  বনরেবশ্ বেরয়রেন। আল্লাহ র্বে মুহাম্মারে  ( ملسو هيلع هللا ىلص) সুন্নাহ 
অনুস ণ ক া  বনরেবশ্ না বেরত্ন, ত্াহরল আম া কখরনাই ক ত্াম না। 
- বিষয়টা আর কটু বক্লয়া  ক রল ভারলা হত্। 
- মরন ক , তু্বম লত্ামা  লকান বপ্রয় ললাকরক লিইনা  বহরসরি লকাথাও পাঠারল। ত্ারক লসখারন বিরয় বক বক ক রত্ হরি ত্া 
তু্বম বনজ হারত্ বশ্বখরয় বেরল। এ প  িলরল লর্, ‘আবম লর্ভারি িললাম বঠক লসভারিই মানুষরক বশ্ো বেবি’। লস ত্াাঁ  োবয়ত্ব 
িুরে বনরয় চরল লিল। ললাকটা বনধবাব ত্ স্থারন লপৌঁরে মানুষরক িলরলা, ‘আমারক আমা  িস বমঃ জবন এখারন পাবঠরয়রেন। আ  
লত্ামারে রক এই এই বজবনস গুরলা বশ্ো বেরত্ িরলরেন’। তু্বম ত্ারক লর্খারন পাঠারল লসখানকা  মানুষ ত্াাঁ  কথাগুরলা বঠক 
লসভারিই মানরলা, লর্ভারি তু্বম ত্ারক বশ্বখরয়বেরল। এখন লসখানকা  ললাকজন র্বে লত্ামা  পাঠারনা ললারক  কথা অনুস ণ 
কর , ত্াহরল আলবটরমটবল িযাপা টা বক োাঁড়ায়? ললাকজন বক লত্ামা  পাঠারনা ললাকটা  অনুস ণ ক রে? নাবক 
ইনিাইর কটবল লত্ামারকই েরলা ক রে? লত্ামা  কথা  আনুিত্য ক রে? 
- অিশ্যই আমা  কথা  আনুিত্য ক রে। লকননা আমা  পাঠারনা ললাকটারক লত্া আবমই বশ্ো বেরয়বে। আ  লস আমা  বশ্ো  
বিপ ীরত্ লকান কথা প্রচা  কর  বন। 
- আম া মুসবলম াও মুহাম্মারে  (ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ অনুস রণ  মাধযরম আল্লাহ  আরেশ্ পালন কব । লকননা আল্লাহ আর্র্া ওয়া র্াল 
ত্ারক অনুস রণ  বনরেবশ্ বেরয়রেন। মুহাম্মাে ত্া  জীিরন আল্লাহ  পে লথরক লপ্রব ত্ সরত্য ই োওয়াত্ বেরয়রেন। বনরজ 
লথরক িাবনরয় বকেু প্রচা  কর  বন। বত্বন ত্াই িরলরেন, র্া আল্লাহ ত্ারক িলা  জনয বনরেবশ্ বেরয়রেন। বত্বন মানুষরক ত্াই 
ক রত্ িরলরেন, র্া আল্লাহ ত্ারক বশ্বখরয়রেন। ত্াই ত্াাঁ  সুন্নাহ অনুস ণ মারন আল্লাহ  হুকুরম  অনুস ণ। আ  আল্লাহ  হুমুক 
পালরন  জরনযই আল্লাহ ত্ায়ালা আমারে রক সৃবষ্ট কর রেন। সৃবষ্ট কর রেন ত্া  ইিােরত্  জরনয। 
. 
োব রস  কথা লশ্ষ হরল জবন আিা  লমািাইরল  বেরক নজ  বেরলা। আবম চানাচু  খাবচ্ছলাম আ  োব স ও জবন  
করথাপকথন শুনবেলাম। লজািার   আংরকল লিশ্ চুপচাপ হরয় িরস আরেন আ  চা পান ক রেন। মরন হরচ্ছ লর্ন বপন-পত্ন-
নী িত্া বি াজ ক রে। । 
এভারি বকেু সময় অবত্িাি হওয়া  প  জবন আিা  োব সরক প্রশ্ন ক রলা, “আচ্ছা ভাই, লকা আনরক আপনা া সমগ্র 
মানিজাবত্  জীিন বিধান বহরসরি বিশ্বাস কর ন বক?” 
. 
“লকন ক রিা না? অিশ্যই কব ”। োব রস  েটপট উি । 
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“লকা আরন  িহু আয়ারত্ মুহাম্মারে  পারসবানাল সমসযা  সমাধান লেয়া হরয়রে। সমগ্র মানিজাবত্  জনয পাঠারনা বিধারন 
একজন নিী  জনয আল্লাহ  এত্ মাথািযথা থাকরি লকন? এ লথরক বক প্রমাণ হয়না লর্, লকা আন সমগ্র মানিজাবত্  জনয 
পাঠারনা লকান বকত্াি নয়?” 
. 
জবন  বশ্শুসুলভ প্রশ্ন আমারক লিশ্ বি ি ক বেরলা। বকন্তু োব স - ও  মুরখ লকান বি বি  োপ লনই। খুি মরনারর্াি বেরয় 
লস জবন  কথাগুরলা শ্রিণ ক বেরলা। 
. 
জবন  প্রশ্ন শুরন লিশ্ হাবসমুরখ িলরলা, “আবম লত্া লত্ামারক খুি বব্রবলয়ান্ট লভরিবেলাম। বকন্তু তু্বম আমারক হত্াশ্ ক রল ভাই। 
এমন একটা প্রশ্ন ক রল, র্া প্রশ্ন হিা ই লর্ািয নয়। ত্িুও আবম লত্ামা  প্ররশ্ন  উি  বেবচ্ছ। আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল 
লকা আন কা ীরম  বিবভন্ন আয়ারত্  মাধযরম মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص )-লক আমারে  সকল করমব  মরিল িাবনরয়রেন। 
সূ া আন-নূর   ৫৪ নাম্বা  আয়ারত্ আল্লাহ ত্ায়ালা িরলরেন, ‘িল, লত্াম া আল্লাহ  আনুিত্য ক  এিং  াসূরল  আনুিত্য ক ; 
অত্ঃপ  র্বে লত্াম া মুখ বেব রয় নাও ত্াহরল ত্া  উপ  অবপবত্ োবয়রত্ব  জনয লস োয়ী এিং লত্ামারে  উপ  অবপবত্ 
োবয়রত্ব  জনয লত্াম া োয়ী; এিং লত্াম া ত্া  আনুিত্য ক রল সৎ পথ পারি।  াসূরল  োবয়ত্বরত্া শুধু স্পষ্টভারি লপৌঁরে 
লেয়া’। 
এোড়া আ ও অনযানয আয়ারত্ আল্লাহ ত্ায়ালা  াসুরল  ( ملسو هيلع هللا ىلص) আনুিত্য ক া , ত্া  সুন্নাহরক অনুস ণ ক া  বনরেবশ্ 
বেরয়রেন”। 
. 
োব রস  কথা লশ্ষ না হরত্ই জবন িরল উঠরলা, “ত্ারত্ বক আমা  অবভরর্াি খণ্ডন হয়”? 
- আরি লত্া আমারক িলরত্ োও। ত্া  প  না হয় মিিয ক ? 
- আচ্ছা িলুন। 
- ইসলাম এমন একটা েীন র্া, বথরয়া ী  পাশ্াপাবশ্ মানুষরক প্রাবেকযাল বশ্ো লেয়। ইসলাম শুধু ত্াাঁ  লকান বিধান িণবনা 
কর ই োি হয় বন। ি ং প্ররত্যকবট লমৌবলক বিধান হারত্ কলরম বশ্ো বেরয়রে। আ  হারত্ কলরম বশ্ো লেয়া  জনয আল্লাহ 
ত্াাঁ   াসূলরক ( ملسو هيلع هللا ىلص) েুবনয়ারত্ পাবঠরয়রেন। বর্বন একাধার  মানুষরক ওহীলি জ্ঞারন  বশ্ো বেরয়রেন। পাশ্াপাবশ্ বনরজ  জীিরন 
ত্া পব পূণবরূরপ িািিায়ন কর রেন। প্ররত্যকবট করমব  লেরত্র আল্লাহ ত্ায়ালা  াসূলরক মরিল িাবনরয়রেন। আেবশ্বক পুরুষ 
িাবনরয়রেন। লকা আন কা ীরম  মরধয  াসূরল ( ملسو هيلع هللا ىلص) পারসবানাল সমসযা  সমাধান এ জনয বেরয়রেন, র্ারত্ মানুষ ত্ারে  জরনয 
লপ্রব ত্ মরিরল  জীিনী লথরক বশ্ো বনরত্ পার । র্ারত্ মানুষ জানরত্ পার , ত্ারে  আেবশ্বক পুরুষ জীিরন  সমসযাগুরলা 
কীভারি সমাধান কর রেন। মানুষ র্ারত্ আল্লাহরক এই অপিাে না বেরত্ পার  লর্, আল্লাহ র্ারক মরিল িানারলন ত্া  কমব 
গুরলারক আমারে  সামরন আনরলন না লকন? মরন ক , আবম লকান সমসযায় প লাম। এখন এই সমযসা  সমাধান আবম ত্াাঁ  
মরধয খুাঁরজ লপলাম না, র্ারক আল্লাহ আমা  জনয আেশ্ব বহরসরি বনধবা ণ কর বেরলন। ত্াহরল িযাপা টা লকমন হত্? এজরনযই 
 াসূরল  (ملسو هيلع هللا ىلص ) পারসবানাল বকংিা পাব িাব ক সমসযা  সমাধানগুরলাও লকা আরন তু্রল ধ া হরয়রে। আ  আমারে  সমসযা  
সমাধানও লসভারি ক রত্ বনরেবশ্ লেয়া হরয়রে, লর্ভারি  াসূল ( ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁ  সমসযািবল  সমাধান কর রেন। 
. 
োব স এই পর্বি িরল থামরত্ই আংরকল জবনরক িলরলন, “বকর  মাথা  জট খুরলরে? নাবক সি গুবলরয় লেরলবেস। ভারলা 
কর  লজরন লন লত্া  োব স ভাইরয়  কাে লথরক। আমারক আ  িালাত্ন ক বি না”। 
োব স সরিমাত্র চারয়  কাপটা হারত্ বনরয়রে এমন সময় জবন িরল উঠরলা, “আমা  আর কবট প্রশ্ন বেল ভাইয়া”। 
োব স িলরলা, “হযাাঁ িল ”।  
“আপবন বক জারনন, লকা আরন  মরধয অরনক নিজ্ঞাবনক ভুল আরে”? 
“লর্মন?” 



 

592 

. 
জবন ত্াাঁ  লমািাইল লঘাঁরট আর কবট প্রশ্ন লি  কর  িলরলা“ ,লকা আরন  সূ া লুকমারন  ৩৪ নাম্বা  আয়ারত্  মরধয িলা 
হরয়রে, ‘মাতৃ্িরভব বক আরে ত্া আল্লাহ োড়া লকউ জারন না’। অথচ আম া জাবন, িািা  া প ীো কর  িরল বেরত্ পার  লর্ 
িরভব  িাচ্চা লেরল না লমরয়। ত্াহরল লকা আরন  এই আয়াত্ বক আধুবনক বচবকৎসা বিজ্ঞারন  পব পন্থী নয়”? 
“না, অিশ্যই না ”। োব রস  উি ।  
- লকন না? 
- আচ্ছা মানুষ বক িাইর  লথরক লকানরূপ প ীো-বন ীো োড়াই িরভব  িাচ্চা লেরল না লমরয়, এটা বশ্উ বল িরল বেরত্ পা রি? 
- ত্া হয়রত্া পা রি না। বকন্তু প ীো-বন ীো কর  লত্া অিশ্যই পা রি। 
- এ পর ও বকন্তু লকা আরন  আয়াত্ ভুল প্রমাবণত্ হয় না। 
- লকন? লকন হরি না। এটা লত্া আলবটমটবল ভুল হরয়ই আরে। 
- হাসারল জবন। এ িয়রস জ্ঞারন  লথরক আরিিটা একটু লিবশ্ই থারক। তু্বমও ত্া  িযবত্িম নও। আয়াত্বট সবত্যকা  অরথব বক 
িুোরত্ চারচ্ছ, তু্বম ত্া অনুধািন ক রত্ পা  বন ভাই। 
- ত্াহরল আপবনই িরলন আয়ারত্  মমবাথব বক? 
- সউবে আ রি  প্রখযাত্ আরলম শ্াইখ মুহাম্মাে বিন সারলহ আল উসাইমীন ( .) ‘েরত্াওয়া আ কানুল ইসলাম’ নামক 
বকত্ারি  ৩৫ পৃষ্টায় িরলন, “আয়াত্বট িারয়িী বিষয় সংিাি। এখারন আল্লাহ ত্ায়ালা লমাট পাাঁচবট বিষয় উরল্লখ কর রেন, র্া 
আল্লাহ োড়া লকউ জারন না। ত্মরধয মাতৃ্িরভব বক আরে ত্া একবট। বশ্শু মাতৃ্িরভব থাকািস্থায় িারয়িী বিষয়গুরলা হল, ‘লস 
কত্বেন মারয়  লপরট থাকরি। কত্ বেন েুবনয়ারত্ লিাঁরচ থাকরি। বক  কম আমল ক রি। লসৌভািযিান হরি না েূভবািযিান হরি। 
িঠন পূণব হওয়া  পূরিব (ভ্রুণ লথরক) লেরল না লমরয় হরি এ সম্পরকব অিিত্ হওয়া’। 
আ  িঠন পূণব হওয়া  প  মাতৃ্িরভব লেরল না লমরয়, এ সম্পরকব অিিত্ হওয়া ইলরম িারয়রি  বিষয় নয়। লকননা িঠন পূণব 
হরল ত্া আ  িারয়ি না লথরক েৃশ্যমান হরয় র্ায়।...... আ  এ আয়ারত্ মাতৃ্িরভব লেরল সিান িা লমরয় সিান হওয়া  জ্ঞান 
একমাত্র আল্লাহ  কারে – একথা িলা হয় বন। হােীরেও এই মরমব লকান সুস্পষ্ট ইবঙ্গত্ লনই”। 
. 
োব স এই পর্বি িরল থামরলা। এ প  কবে  কাপ তু্রল চুমুক বেল। আবম চুপ কর  পারশ্ িরস  ইলাম। আংরকল চারয়  
কাপটা হাত্ লথরক নাবমরয় লিশ্ িড় িলায় জবনরক িলরলন, “বকর , এমন চুপরস লিবল লকন? খুি লত্া পটপট কব স আমা  
সারথ। আবম বকেু জাবন না িরল আমা  সারথ লত্া ভারলাই ভাি বনস। এখন লকন চুপ কর  আবেস? আ ও বকেু িলা  থাকরল 
িল। কাল লথরক লর্ন আ  ব্লি ব্রাউজ ক রত্ না লেবখ। মরন থারক লর্ন”। 
. 
আংরকরল  কথা লশ্ষ হরল জবন মাথা নীচু কর  আমারে  সামরন লথরক চরল লিল। ও চরল র্াওয়া  প  আংরকল কাাঁেরত্-
কাাঁেরত্ িলরলন“ ,একবট মাত্র লেরল আমা । আজ ও  এই অিস্থা। বনরজরক লকানভারিই িুোরত্ পা বে না। লকানবেন ধা ণাও 
কব  বন লর্ আমা  লেরলটা এমন হরি”। 
আংরকরল  লচারখ পাবন লেরখ আমা  খুি খা াপ লািবেরলা। লেরলরক উবন অরনক ভারলািারসন। ত্াই হয়রত্া জবন  অনযায় 
োবিগুরলাও বত্বন মুখ িুরে সহয কর  র্ারচ্ছন। আংরকল লচারখ  পাবন মুরে িলরলন, “জাবন না ও  লিারধােয় হরি বক না? হরল 
লত্া আলহামেুবলল্লাহ। আ  আমারক েমা ক রি, লত্ামারে  েুজনরক আবম কষ্ট বেরয়বে। এত্েূ  বনরয় এরসবে। লত্ামারে  ঋণ 
আবম লকানবেন লশ্াধ ক রত্ পা রিা না। লত্ামারে  অসংখয ধনযিাে। সময় লপরল অিশ্যই এই িুরড়া আংরকরল একিা  লেরখ 
র্ারি”। 
লসবেনকা  মত্ আম া আংরকরল  কাে লথরক বিোয় বনরয় চরল এলাম। 
. 
প্রায় মাস খাবনক প  লজািারয়  আংরকরল  একটা লমইল এল োব রস  কারে। লর্খারন বত্বন বলরখবেরলন, “আসসালামু 
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আলাইকুম োব স। আশ্া কব  ভারলা আে। আবম লর্ আজ কত্টা আনবন্দত্, ত্া লত্ামারক িুোরত্ পা রিা না। আল্লাহ সবত্যই 
আমা  প্রবত্ অনুগ্রহ কর রেন। আমা  লেরল  প্রবত্ করুণা কর রেন। জবন অন্ধকা  লথরক বের  এরসরে। সত্যরক বচনরত্ 
বশ্রখরে। বনয়বমত্ নামাজ পড়রে। োবড়ও ল রখরে। তু্বম ও  জনয প্রাণখুরল লোয়া ক রি। আল্লাহ র্ারত্ ত্ারক েীরন  উপ  
অটল  ারখন। আ  আবমও আল্লাহ ত্ায়ালা  কারে লোয়া ক বে, বত্বন লর্ন লত্ামা  মত্ োয়ী ঘর  ঘর  নত্ব  কর ন। আল্লাহ 
লত্ামারক জাজারয় খারয়  োন করুন”। 
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১৫৪ 

লকা িানী বনরয় 'কলাবিজ্ঞানী'  অপরু্বি ও হুজুর   জিাি 
-সাইেু   হমান 
 

'আপনা া লর্ভারি নৃশ্ংসভারি পশু  িলা লকরট লকা িাবন কর ন, এ  লথরক ভয়ািহ েৃশ্য আ  বক আরে? আপনারে  মরন 
আসরল লকারনা েয়া, মমত্া, করুনা নাই'- কলাবিজ্ঞানী হুজুর   বেরক বজজ্ঞাসু েৃবষ্টরত্ ত্াকারলা। 
. 
'আপনা  এই প্ররশ্ন  জিাি লেয়া  আরি অনয বকেু বনরয় আরলাচনা ক া র্াক''-হুজুর   উি । 'িরলন বক িলরিন'-কলাবিজ্ঞানী 
বকেুটা বি ি। 
. 
'আপনা  খািার   লমনুরত্ বচরকন, িাক,বেশ্ এইগুলা বক কখরনা থারকনা? আ  এইগুলা লর্ প্রাণী এরে ও প্রাণ আরে, এ াও 
িযথা পায় ত্ারত্া আপনা  জানা  কথা। লত্া এরে রক র্খন মা া হয় ত্খন আপনা  মানিত্া উথবলরয় উরঠনা?' 
. 
কলাবিজ্ঞানী অপ্রস্তুত্ হরয়, 'বঠক আরে আপনা  কথা মানলাম বকন্তু র্া া লভরজরটব য়ান ত্া ারত্া আপনা  এই আপবি লথরক 
মুি?'- কলাবিজ্ঞানী মরন মরন বকেুটা স্ববি লপরলা, র্াক হুজুর   প্ররশ্ন  পযাচ লথরক লি  হওয়া লিরে। 
. 
হুজু  অবিচবলত্ভারি িলরলা, 'শ্াকসিবজ ও বকন্তু প্রাণ আরে? বকন্তু আবম আপনারক আ  অপ্রস্তুত্ ক রত্ চাইনা।আচ্ছা িলুন 
লেবখ, এমন লকারনা লভরজরটব য়ান আরে আপনা  পব বচত্ র্া া িায়ারিবটস, কযাো  জাত্ীয় ম ণঘাবত্ ল ারি আিাি?' 
. 
'অরনরকই আরেন, িাট পশু হত্যা  সারথ এ  সম্পকব বক?'-কলাবিজ্ঞানী চ ম বি ি। 
. 
হুজু  বস্মত্ হাবস বেরয়, 'সম্পকব আরে লেরখই িললাম। আপনা  জানা থাকা  কথা, এইসি প্রাণঘাত্ী ল ারি  ড্রািস্, এবন্টিবি 
ও অনযানয লপ্রাবটন সাবপ্লরমন্ট মারকবরট আসা  আরি কত্শ্ত্ িরিষণা  মধয বেরয় লর্রত্ হয়। প্রবত্বেন বিরশ্ব  বিবভন্ন 
লযাির টব রত্ হাজা  হাজা  ইাঁেু , বিবনবপি, িান  হত্যা ক া হরচ্ছ, এইসি প্রাণীরে  জীিন আরে, ত্া া িযথা পায়। ভািরেন 
ও া লোট খারটা প্রাণী ওরে  আিা  কষ্ট বক? অথচ সি প্রাণী ই অনুভুবত্ আরে ত্া া সিাই কষ্ট পায়, ত্া া সিাই আনন্দ পায়। 
বিজ্ঞানী া একমত্ সমি লমরুেন্ডী ও বকেু অরমরুেন্ডী প্রাণী ও আমারে  (মানুষ) মরত্া অনুভূবত্ আরে। লত্া আপনা া এইসি 
প্রাণী হত্যা  বিষরয় মুখ লখারলন না লকরনা ? এটা বক আপনারে  িািল স্ট্যান্ডািব আচ ণ নয়?' 
. 
কলাবিজ্ঞানী হুজুর   এই উির   জনয লমারটও প্রস্তুত্ বেরলানা। আমত্া আমত্া কর  িলরলা, 'আপনা  রু্বি বঠক আরে, বকন্তু 
আপনা  লর্ভারি হত্যা কর ন লসটা লর্ িিব , ত্া এটবলস্ট্ স্বীকা  কর ন?' 
. 
হুজু  বনবলবপ্তভারি শুরু ক রলা- 'লেখুন আপনা  জানা  ললরভল কম জানত্াম িাট এরত্া কম লসটা জানত্াম না। পশু হত্যা  
পদ্ধবত্ বনরয় অরনক আরলাচনা ও িরিষণা আরে। এবনমযাল ওরয়লরেয়া  অিবানাইরজশ্রন  ললাকরে  ধা ণা, ইহুবে ও মুসবলম া 
সিরচরয় নৃশ্ংসভারি পশু হত্যা কর । আসল কথা হরলা বিজ্ঞানী া এই োবি  পরে লকারনা লর্ৌবিক কা ণ খুাঁরজ পানবন। 
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বিজ্ঞানী া কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটব ং এ  সারথ ইহুবে ও মুসবলমরে  লাউটব রঙ  লত্মন লকারনা পাথবকয খুাঁরজ পানবন, 
সিরেরত্রই িযাথা অনুভি ক া  মাত্রা সমান। কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটব ং লমথি লর্মন, কযাপবটভ লিাট িান, ইরলকবিক 
শ্ক, িযাবসং সহ আর া অরনক পদ্ধবত্রত্ লর্ভারি প্রাণীরক অজ্ঞান ক া হয় ত্ারত্ প্রাণী  লর্ কষ্ট হয় একই পব মান কষ্ট হয় 
দ্রুত্ ঘারড়  বনরচ লকরট লেলা  মাধযরম হত্যা ক রল। দ্রুত্ লকরট লেলা  ো া এবনমযাল দ্রুত্ অজ্ঞান হরয় র্ায় কা ণ লব্রন এ  
সারথ ব্লাি লিা খুি দ্রুত্ লথরম র্ায় এিং শ্ ী  লথরক িাবক  ি দ্রুত্ লি  হরয় র্ায়। বিজ্ঞানীরে  ব রপাটব অনুর্ায়ী িলা লকরট 
লেলা  প্রথম ৫ লসরকন্ড প্রাণী া ত্ীব্র িযাথা অনুভি কর  ত্া প  আরি আরি অিশ্ হরত্ থারক, ৬০ লসরকন্ড পর  ত্া া 
এরকিার  বকেুই অনুভি ক রত্ পার না। প্রথম বেরক  িযথা লকারনা লমথি বেরয়ই েূ  ক া সম্ভি নয়। কনরভনশ্নাল 
লমরথারিও প্রথম বেরক ত্ীব্র র্যনা অনুভি কর । সুত্ াং লকা িাবন ও কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটব ং এ  মরধয নিজ্ঞবনক 
লকারনা পাথবকয লনই। ত্রি পশু হত্যা ক া  উরেশ্য লর্রহতু্ ত্া  মাংস খাওয়া, এই বেকটা বিরিচনা ক রল, দ্রুত্ িলা লকরট 
লেলা  ো া এবনমযাল লযাউটব ং ক রল ত্া  মাংরস  গুনাগুন কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটব ং লথরক অরনকগুন ভারলা থারক। 
দ্রুত্  ি লি  হওয়া  েরল পশু  লেরহ  বভত্র   ি জমাট িাধরত্ পার  না েরল মাংরস  আয় ন টবেবসবট হওয়া  সম্ভািনা 
কম থারক লর্টা কনরভনশ্নাল পদ্ধবত্রত্ হওয়া  চাে িহুগুরন।' 
. 
কলাবিজ্ঞানী হত্াশ্ হরয় পড়রলা। আরি  আরলাচনাগুরলারত্ পর্বেুি হওয়া  লশ্াধ লনয়া েূর  থাক, নতু্নভারি পর্বেুি হরয় লস 
উরঠ োাঁবড়রয় প্রস্থারন  প্রস্তুবত্ বনরত্ শুরু ক রলা। 
. 
হুজু  বকন্তু থামরে না, লস িরল চলরলা.. 'আপনারে  লকা িাবন  বিরুধীত্া  মূল কা ণ ইসলারম  প্রবত্ বিরেষ। আপনা  বক 
জানা লনই, পৃবথিী  সিরচরয় িড় কসাইখানাগুরলা লকারনা মুসবলম লেরশ্ না, এগুরলা আরমব কারত্। মযাক লিানাে, লক. এে. 
বে., সািওরয়, এ া প্রবত্বেন হাজার া পশু হত্যা ক রে ত্া  খি  বক আপনা া  ারখন?' 
. 
কলাবিজ্ঞানী আ  বনরত্ না লপর , পর  কথা হরি, লকা িাবন  নৃশ্ংসত্া বনরয় একটা কালপত্াকা প্রেশ্বরন  আরয়াজন ক া 
হরয়রে ওটারত্ জরয়ন ক রত্ হরি, িরল সটান প্রস্থান ক রলা। হুজু  বস্মত্ লহরস, প ওয়া বেিার   কারে এরে  লহোয়রত্  
েুআ ক রত্ লািরলা। 
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১৫৫ 

একবট লশ্বত্সা ীয় উপাখযান 

-লমাঃ মবশ্উ   হমান 

কারিবাহাইরড্রট। 
বকংিা লশ্বত্সা । 
. 
. 
এ িস্তু  নাম লিাটা জীিরন অিত্ একিা  হরলও লশ্ারনবন -এমন আেমসিান লিাধহয় খুাঁরজ পাওয়া লিশ্ শ্ি -এখন লহাক লস 
িান্দা কবম্পউটা  সাইরে  োত্র, বক স্ট্াবটবস্ট্রে  োত্র, অথিা  রকট সারয়বন্টস্ট্ িা লড্রাণ আবিষ্কা ক, বকংিা চারুকলা 
ইেবটবটউরট িরিষণাকা ী বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয়। 
আ  বিরশ্ষ কর  আমারে  এই লেরশ্- লর্খারন মারেমরধয সকারল  নািা এিং বিবভন্ন ওরকশ্রন  লমনুযরত্ থাকা রুবট সহ 
লমজব বট অে ো বপপরল  মূল খােয হরলা ভাত্, ত্থা কারিবাহাইরড্রট। 
. 
ভাত্, রুবট, চাল, িম -ইত্যাবে র্াই িলা লহাক না লকন, িারয়ারকবমকযাল পব ভাষায় এ  সিগুরলারকই লমাটাোরি িলা হরয় থারক 
কারিবাহাইরড্রট -এ  লকান লহ রে  লনই। 

ত্রি হযাাঁ, পাথবকয লত্া বকেু অিশ্যই আরে, ত্া না হরল এত্ বিশ্াল সীমাহীন নিবচত্রযময় বিশ্বজিত্ হরলা লকাথা লথরক? 
. 
র্াই লহাক, িারন-িাাঁরয় না লকরট মূল আরলাচনায় আসা  লচষ্টা ক া র্াক। 
. 
কারিবাহাইরড্রট, বকংিা শ্কব া, অথিা লশ্বত্সা  -র্াই িলা লহাক না লকন, অনযত্ম ৫বট খােয উপাোরন  এই একবটরক 
ঢালাওভারি লমাট বত্নটা ক্লাস িা লশ্রবণরত্ বিভি ক া র্ায়। 
. 
১. মরনাসযাকা াইি 
২. অবলরিাসযাকা াইি এিং 
৩.পবলসযাকা াইি 
. 
মরনাসযাকা াইি হরলা ১বট মাত্র শ্কব া ইউবনট বনরয় িবঠত্, লর্মন গু্লরকাজ; 
অবলিসযাকা াইি হরলা  ােবল ২-১০বট ইউবনরট িবঠত্, লর্মন সুরিাজ -র্া বচবন বহরসরি িাজার  বকনরত্ পাওয়া র্ায়; 
আ  পবলসযাকা াইিগুরলা িড়পড়ত্ায় ১০বট  লিবশ্ ব বপবটং ইউবনরট নত্ ী -এগুরলা হরলা সি লিবসক ধা ণা। 
. 
বকন্তু র্খনই না একটু িভীর  িুি লেওয়া শুরু হয়,লিাো লর্রত্ থারক, 
লর্ আমারে  নেনবন্দন জীিরন, এই সারড় বত্নহাত্ শ্ ীর   অভযির , প্রবত্টা মূহুরত্বই আমারে  অজারিই লর্ কত্ শ্ত্-
হাজা বট ওয়ান্ডাসব আ  বম াকলস বি বত্হীনভারি ঘরট চরলরে -লখয়াল কর  লেখরল লর্গুরলা কল্পনারকও হা  মাবনরয় লেয় -র্বে 
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লেখা  উপরু্ি লচাখ এিং উপলবি ক া  মত্ িািি অরথবই একবট মুি মন লথরক থারক। 
. 
র্াই লহাক, আরলাচনায় লে া র্াক। 
কথা হবচ্ছল কারিবাহাইরড্রট বনরয়। 
. 
লত্া এখন কথা হরলা, আমারে  ত্থা বিরশ্ব  অরনক স্থারনই অবধকাংশ্ খােযিস্তু ও এনাবজব সাপ্লাইবয়ং সািরস্ট্ে হরলা 
কারিবাহাইরড্রট। 
আ ও লস্পবসবেকযাবল িলরল, মূলত্ পবলসযাকা াইিস। 
. 
লর্মন ধ া র্াক চারল সবিত্ হরয় থাকা স্ট্ারচব  কথা। 
. 
এই স্ট্াচব মূলত্ আ  বকেুই না, লিবসকযাবল গু্লরকারজ  ২বট পবলমা । 
অথবাৎ অসংখয গু্লরকাজ অণু িা ইউবনট এরক  প  এক সংরু্ি হরয় বিশ্াল িড় ২বট লচইন িঠন কর , র্া  একবট শ্াখাবিহীন 
এিং অনযবট শ্াখারু্ি। 
. 
এভারি পবলমা াইরজশ্ন িা একরত্র অরনকগুরলা অণু প স্প  রু্ি হরয় বিশ্াল িাকচা  িঠরন  অনযত্ম সুবিধা হরলা 
প্ররয়াজরন  সময় সহরজই বিপুল সংখযক গু্লরকাজ অণু  লর্ািান লেওয়া সম্ভিপ  হয়। 
. 
এখন এই লর্মন উবদ্ভরে সবিত্ িা লস্ট্া ি কারিবাহাইরড্রট বহরসরি স্ট্াচব  রয়রে, বঠক লত্মবনভারি প্রাণীরেরহ সবিত্ িা লস্ট্া ি 
হওয়া কারিবাহাইরড্রটও আরে; 
র্া  নাম হরলা গ্লাইরকারজন -লর্টারক " প্রাণীজ স্ট্াচব " নারমও অবভবহত্ ক া হয়। 
. 
এই গ্লাইরকারজন আচা -আচ রণ স্ট্ারচব ই কবপ িলা র্ায়, বকন্তু সূক্ষ্ম বকেু পাথবকয অিশ্যই আরে। 
. 
স্ট্াচব ও গ্লাইরকারজন -উভরয়ই গূ্লরকারজ  পবলমা  হওয়া সরত্ত্বও স্ট্ারচব লর্খারন ২বট লচইন থারক, গ্লাইরকারজরন লসখারন থারক 
১বট লচইন। 
গ্লাইরকারজরন  লচইনবট স্ট্ারচব  শ্াখারু্ি লচইনবট  মত্ই লসইম- শ্াখারু্ি, বকন্তু শ্াখা সৃবষ্ট হিা  সংখযা স্ট্ারচব  তু্লনায় অরনক 
লিবশ্। 
. 
এসি িযাপার  বকেু পর  আসা  লচষ্টা ক া হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
লত্া পূরিব লর্ িযাপার  আরলাচনা হবচ্ছল, খােয বহরসরি কারিবাহাইরড্ররট  কথা। 
. 
আম া র্খন লকান খািা  খাই, ত্ারত্ লর্ কারিবাহাইরড্রটই থাকুক না লকন- মরনা, অবলরিা বকংিা পবলসযকা াইি -লসটা লথরক 
এনাজবী লপরত্ হরল ত্ারক গু্লরকাজ বিরপরন্ডি পাথওরয় (গ্লাইরকালাইবসস) হরয়ই লর্রত্ হয়। 
. 
অথবাৎ আপবন েুধ খান, বকংিা বচবন খান, অথিা ভাত্ খান বক রুবট খান -শ্বি লপরত্ হরল এ  সিগুরলা  কারিবাহাইরড্রট 
অংশ্রকই লভরঙ গু্লরকারজ  পাথওরয় হরয়ই আরি িাড়রত্ হরি। 
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এখন হয় ত্া স াসব  অটা ি/লচইিি হরয় পাথওরয়রত্ র্ারি, আ  নাহরল গু্লরকারজ রূপািব ত্ হরয় পাথওরয়রত্ র্ারি। 
. 
এখন আপাত্ত্ লিাো  ও আরলাচনা  সুবিধারথব সিচাইরত্ বসম্পল কারিবাহাইরড্রট খািা , অথবাৎ ভাত্ বনরয়ই কথা িলা র্াক। 
কা ণ ভারত্  সমূ্পণবটাই গু্লরকাজ, এ  বভন্ন আ  লকান কারিবাহাইরড্রট লনই ত্ারত্। 
. 
এই ভাত্ খািা  প  র্খন ত্া হজম হওয়া আ ম্ভ হয়, ত্খন ত্া " আলো-অযামাইরলজ " নামক এক এনজাইরম  প্রভারি লভরঙ 
গু্লরকাজ মবলবকউল মুি হয়। 
. 
এই গু্লরকাজ মবলবকউলগুরলা ব্লারি  মাধযরম বিবভন্ন লিবস্ট্রনশ্রন লপৌঁরে র্ায়, 
এিং ইনসুবলন নামক হ রমারন  উপবস্থবত্রত্ লসসি স্থারন  লকারষ  লমমরব্ররন অিবস্থত্ বভন্ন বভন্ন ১২ ধ রণ  GLUT নামক 
িােবরপাটবা  লপ্রাবটরন  মাধযরম লকারষ  লভত্র  লশ্াবষত্ হয়। 
. 
এ পর্বি লত্া লিল খাওয়া লথরক হজম হওয়া, লকারষ লশ্াবষত্ হওয়া ইত্যাবে পর্বি হওয়া কার্বিরম  লমাটামুবট  াে একটা িণবনা 
-র্া  বিিাব ত্ িারয়ারকবমকযাল ও িারয়াবেবজকযাল বিি ণ শুরু ক রল আটবস, কমাসব, সাবহত্য, লবলত্কলা প্রভৃবত্ িযাকগ্রাউরন্ড  
বিজ্ঞানী া লেখা র্ারি বভমবড় লখরয় জ্ঞানই হাব রয় লেলরিন। 
এত্ আরিই পযাাঁচা, বশ্য়াল, িাঘ, ভালু্লরক  মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা ক রত্ লি  হওয়া প্রিল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয়রক ভড়রক 
লেওয়াটা লমারটই ত্ারে  স্বারস্থয  জনয উপকা ী না, আ  ত্া এই মূহুরত্ব উরেশ্যও না। 
. 
কারজই এবিরয় র্াওয়া র্াক। 
. 
ভাত্ খািা  প  ব্লারি  মাধযরম স্বীয় বঠকানায় লত্া লিশ্ অরনকখাবন গূ্লরকাজ লপৌঁরে লিল; 
বকন্তু লর্ গু্লরকাজ মবলবকউলগুরলা  প্ররয়াজরন  অবত্ব ি লথরক র্ায়, লসগুরলা? 
. 
লসগুরলা  বক লকান কাজ লনই? 
. 
লর্রহতু্ িঙ্গরেশ্ীয় বিজ্ঞারন  বঠকাোর রে  প্রমাণ ও বভবিহীন োিীনুর্ায়ী এসমি বকেু 'এমবন এমবন"-ই নত্ ী হরয় র্ায় বন, 
কারজই অবত্ব ি গু্লরকাজ অণুগুরলা ও অিশ্যই কাজ আরে। 
. 
আ  লস কাজ হরলা লসগুরলা লসই পূরিবাবল্লবখত্ গ্লাইরকারজন বহরসরি লেরহ, লর্মন িলা র্ায় বলভা  লসল িা র্কৃত্রকারষ সবিত্ 
থারক। 
. 

এই লেরশ্  অনলাইরন বকংিা "চারুকলা লযারিার টব রত্" বিজ্ঞান চচবাকা ী া র্খন ঘারড়   ি করয়ক গুণ লমাটা কর  েুবলরয় ও 
"ত্যাাঁড়া" কর - বিশ্বজিত্ ও এ  মধযবস্থত্ র্ািত্ীয় িস্তু শুধু বকেু অযাবেরিরন্ট ই মাধযরম "হুোমুোই" নত্ ী হরয়রে -এ মত্িাে 
োড়রত্ আরস, 
ত্খন ত্া া লসটা  স্বপরে প্রমাণস্বরূপ অবধকাংশ্ সমরয়ই এই বিশ্াল সৃবষ্টজিরত্  সীমাহীন শৃ্ঙ্খলা ও হা রমানী  মারে 
ত্থাকবথত্ বকেু "বিশৃ্ঙ্খলা" খুাঁরজ লিড়ারনা  লচষ্টা কর । 
. 
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লত্া এ িা  ত্ারে  জনয িযাপা টা নাহয় একটু সহজই কর  লেওয়া র্াক, নাবক? 
. 

লত্া িযাপা টা হরলা- 
. 
ভারত্ থারক স্ট্াচব, হজরম  সময় র্া এনজাইরম  প্রভারি লভরঙ গু্লরকাজ ব বলজ কর । 
এই এনজাইরম  বসরিশ্ন িা ে ণ হয় শ্বি  বিবনমরয়, অথবাৎ গু্লরকাজ লথরক শ্বি পাওয়া  আরিই লিশ্ বকেু অলর িী শ্বি 
খ চ হরয় লিল। 
. 
এ প  লসই মুি হওয়া গু্লরকাজ  রি  মাধযরম সা ারেরহ লপৌঁোরি -আিা  শ্বি খ চ। 
. 
লসল িা লকারষ লশ্াবষত্ হরত্ ইনসুবলন লািরি -র্া েব ত্ হরত্ পুন ায় শ্বি "খ বচত্"। 
ত্া প  ইনসুবলন আসরল গু্লরকাজ লকারষ লশ্াবষত্ হরি -আিার া শ্বি  িযয়। 
.  

এ প  লকারষ  লভত্র  লসই গু্লরকাজ লমটারিালাইজি অথবাৎ বিপাক হরি, বিপুল সংখযক এনজাইম লািরি -কথা কম, শ্বি 
োও আরি। 
. 
লকিল শ্বি নত্ ী ক রত্ই ইরত্ামরধযই এভারি শ্বি খ চ হরত্ই আরে, ত্া  ওপ  আিা  অবত্ব ি গু্লরকাজ অণুগুরলা র্খন 
বলভা  লসরল লস্ট্া  হরি, 
লসখারন ত্া া আিা  পুন ায় প স্প  রু্ি হরয় পবলমা  িঠন কর  গ্লাইরকারজন বহরসি থাকরি, লর্খারন আিা  শ্বি লািরি। 
. 
- "োইজলাবম নাবক?" 
- "লকান মারন হয় এগুলা ?" 
. 
এমবনরত্ই শুরু  পবলমা  স্ট্াচব লথরক লভরঙ গু্লরকাজ লপরত্ এত্বকেু  মরধয বেরয় র্াওয়া লািরলা, আিা  লসই পবলমা ই 
(গ্লাইরকারজন) নত্ব  ক া  মারনটা কী? 
. 
কী, সহজ হরয় লিল না স্বরঘাবষত্ বিজ্ঞানীরে  জনয িযাপা টা? 
. 
লেরহ  কারজ র্খন গু্লরকাজই লািরত্রে, ত্খন একিা  লসইটা  পবলমা  লভরঙ আিা ও লসই পবলমা ই িানারনা  মারন কী? 
এরত্ শ্বি অপচয় না কর  গু্লরকাজ বহরসরি লস্ট্া  ক রলই হরলা, শুধুশুধু অনথবক কাজ ক াই বক প্রমাণ কর  না, লর্- "স্রষ্টা 
িরল বকেু লনই, ওসি গুহািাসীয় বচিাভািনা" ? 
কা ণ সৃবষ্টজিরত্  উরেশ্যই লত্া র্ত্টা সম্ভি কম এনাজবী খ রচ অবধক পব মারণ কাজ কর  এনাজবী কনজাভব কর   াখা র্ায়। 
. 
এখন এই "স্রষ্টা  অনুপবস্থবত্"-  স্বপরে থাকা এই অত্ীি সহজরিাধয, সািলীল এিং কংিীটতু্লয "রু্বি"-  বিপ ীরত্ 
"িণ্ডমূরখব  মত্ মধযরু্িীয় বকেু এেরপ্লরনশ্ন" বেরত্ হরল অনয একটা িযাপার  একটু মরনারর্াি বেরত্ হরি। 
ত্রি ত্া লকান িযাপা  না। 
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. 
ইন্টা রেইল হরয় বকংিা সাবহত্যকলা  িযাকগ্রাউন্ড লথরক উরঠ এরস র্বে ত্া া লাইে সারয়ে, মযাথরমবটকযাল সারয়ে, 
অযারিানবম প্রভৃবত্  বিশ্ালাকার  বিিৃত্ জ্ঞানরেত্রসমূহরক অিলীলায় বনরজরে  পেচা ণায় মুখব ত্ ক রত্ পার ,অবভমারন িাল 
েুবলরয় িলরত্ পার  লর্ " বিজ্ঞান িুেরত্ হরল লর্ লকিল সারয়রেই পড়রত্ হরি এমন লকান কথা লনই, আম াও ত্া পাব  " ; 
ত্াহরল আমারে  পরেও ত্া খুি একটা কবঠন হরি না ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
লত্া এখন লসই উরল্লবখত্ িযাপা টা হরলা অসরমালাব বট, শুদ্ধ িাংলায় িলরল অবভস্রািযত্া। 
. 
িযাপা টা সহরজ িলরত্ লিরল, ধ া র্াক পাবন  একটা পারত্র  কথা -র্া  বঠক মােখারন এমন একটা লনট না বেটা  লেওয়া, 
র্া  লভত্  বেরয় শুধুমাত্র পাবন-ই লর্রত্ পা রি, পাবনরত্ বমরশ্ থাকা িস্তু নয়। 
. 
লত্া এখন লসই বেটার   এক পারশ্ শুধু পাবন িা লকান বকেু অল্প পব মারণ বকেু লমশ্ারনা পাবন, 
আ  অপ  পারশ্ পাবন  সারথ লসই িস্তু লিবশ্ পব মারণ বমবশ্রয়  াখরল -পাবন বেটার   লকান পাশ্ লথরক লকান পারশ্ র্ারি, 
এিং কত্টুকুই িা র্ারি ত্া লর্ই িযাপা টা বনধবা ণ কর , ত্াই হরলা অবভস্রািযত্া। 
. 
অথবাৎ িারন শুধু পাবন অথিা কম সবলউট িা দ্রি লমশ্ারনা পাবন, এিং িারম লিবশ্ পব মারণ দ্রি লমশ্ারনা পাবন  াখা হরল -
পাবন  প্রিাহ হরি িান লথরক িারম, অথবাৎ লর্খারন পাবন  পব মাণ লিবশ্ লসখান লথরক লস লর্খারন ত্া  পব মাণ কম, লসখারন 
লর্রয় জমা হরি -র্ত্েণ না সিবেরক ত্া সমান হরচ্ছ। 
. 
এখন কথা হরলা, এই অসরমালাব বট িা অবভস্রািযত্া  একটা িড় বপকুবলয়া  নিবশ্ষ্টয আরে। 
. 
ত্া হরলা, এটা দ্রিরণ বমবশ্রত্ িস্তু  নাম্বা  িা সংখযা  ওপ  বনভব  কর , 
লস িস্তু  আকা , আয়ত্রন, ওজন বকংিা ভ  এগুরলা লকানটা  ওপ ই বনভব  কর  না। 
. 
অথবাৎ র্বে লকান বেটার   িানপারশ্  পাবনরত্ ১০বট লোট লোট কণা লমশ্ারনা থারক, এিং িামপারশ্ র্বে লসগুরলা  লচরয় িড় 
লকিল একটা কণা থারক -ত্াহরলও পাবন িামপাশ্ লথরক িানপারশ্ই র্ারি, ত্া  বিপ ীত্ কখরনাই নয়। 
. 
লত্া এখন এই একই িযাপা  লসল িা লকারষ  লেরত্র কল্পনা ক া র্াক- র্া  লমমরব্ররন  লভত্র   অংশ্ও জলীয়, এিং িাইর   
অংশ্ও জলীয়। 
. 
লত্া লকারষ র্বে গু্লরকাজ গ্লাইরকারজনরূরপ জমা না হরয় শুধু গু্লরকােূরপই জমা হরত্া, র্া  িাইর  গু্লরকারজ  কনরসরন্ট্রশ্ন কম -
লসরেরত্র কী হরত্া? 
. 
ধ া র্াক, একটা গ্লাইরকারজন ড্রপরলট িা োনায় ৫বট গু্লরকাজ মবলবকউওল আরে। 
. 
ত্াহরল প্রশ্ন হরলা, র্বে লকান লকারষ এই গ্লাইরকারজন োনাবট থারক,ত্াহরল বক লকাষবট িাইর  লথরক বভত্র  পাবন লিবশ্ লঢাকা  
েরল লকাষবট  াপচা  হরি িা লেরট র্ারি; 
নাবক ত্া  িেরল এই ৫বট গু্লরকাজ মবলবকউল থাকরল ত্া লিবশ্ পাবন লঢাকা  েরল সহরজ  াপচা  হরি? 
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. 
উপব উি আরলাচনা িুরে থাকরল জিারি  ত্ী টা অিশ্যই ২য় লেরত্র  বেরক, অথবাৎ ৫বট গু্লরকাজ অণু  বেরক র্ারি। 
. 
ত্াহরল অবিত্বই লর্খারন হুমবক  মুরখ -লসখারন শ্বি কনজাভব ক া লিবশ্ িুবদ্ধমারন  কাজ, নাবক শ্বি খ চ কর  প্রাণ িাাঁচারনাই 
অবধক জ্ঞারন  পব চয়? 
. 
লত্া এখন লেরশ্  বিজ্ঞারন  বঠকাোর  া মুখ লভাাঁত্া কর  হয়রত্া িলরত্ পার - 
. 
"আচ্ছা বঠক আরে, মানলাম লর্ শ্বি িাাঁচারনা  লচরয় প্রাণ িাাঁচারনা লিশ্ী ে কা ী। 
বকন্তু লসটাও লত্া িাধয হরয় বনরজ লথরকই হরত্ পার , কা ণ ত্া নাহরল লস লকারষ  কার্বিমই হরি না।" 
. 
অত্ীি "লসৌন্দর্ব" রু্বি। 
. 
ত্রি জিারি  আশ্া ক া  আরি ত্ারে রক একটু সারজস্ট্ ক া উবচত্- লর্ লকান একবট বিশ্ববিেযালরয়  CSE বিপাটবরমন্ট লথরক 
ঘুর  আসা  জনয। 
ত্রি লকিল লিলাম আ  িাত্াস লখরয় চরল আসলাম উরেরশ্য না, বকেু বজবনস জানা  উরেরশ্য। 
. 
লর্রকান কবম্পউটা  সারয়রে  সু্ট্রিন্টরক আপবন িরল লেরখন- 
. 
"এই লর্ আপনা  হারত্ এই কবম্পউটা বট -এবট লত্া আপনা  িাংলা িা ইংবলশ্, বকংিা অনয লকান ভাষায় ইনপুট ক া ত্থয 
িুেরত্ পার  না, ত্া  িুো  জনয লসগুরলারক িাইনা ী লকারি রূপািব ত্ হরত্ হয়। 
লর্রহতু্ কবম্পউটা বট আপনা  ইনপুট ক া ত্থয িা ইনে রমশ্ন িুেরত্ পার  না, আ  িুেরত্ না পা রল লর্রহতু্ ত্া  
কার্বিমই চলরত্ পা রি না; কারজই লিাো র্ায় লর্ এই কবম্পউটা বট বনরজ লথরকই ত্া  কারজ  সুবিধা  জনয এই 
লমকাবনজমবট লিরভলাপ কর রে, এ  লকান বিরয়ট  লনই।" 
. 
এই কথা িলা  প  র্বে আপনারক সুন্দ মত্ পযারকট কর  আরি কর  লকান লমন্টাল অযাসাইলারম পারসবল কর  লেওয়া  
আরয়াজন শুরু না হরয় থারক, ত্াহরলই িুেরিন লর্ আপনা  এই "রু্িািকা ী" রু্বিবট এরকিার  অিযথব। 
. 

কা ণ আপবন একজন CSE সু্ট্রিন্টরক লর্ "রু্বি" লেখারলন, লস োত্র জারন লর্ ত্া কখরনাই সম্ভিপ  নয়। 
কা ণ লস জারন, লর্ একবট কবম্পউটার   বনরজ  লকানই কনশ্াসরনস লনই, বনরজ  ভারলামরন্দ  লসটা  লকান লচত্না লনই -লর্ 
লসবট বনরজরক বিপে লথরক  ো ক রত্ আপনা-আপবনই লকান পদ্ধবত্ িা লমকাবনজম লিরভলাপ ক রত্ পার । 
. 
লস িস্তুবট লত্া শুধুমাত্র লসসমি কাজই ক রত্ পার , র্া ক া  জনয লস অলর িী লকান একজন ইনরটবলরজন্ট বিইং ো া বপ্র-
লপ্রাগ্রামি হরয় আরে। 
. 
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ত্াহরল একবট িারয়ালবজকযাল লসল, িা লকাষ -র্া  লকান লসন্ট্রাল প্ররসবসং ইউবনট লনই, লকান কনশ্ারনসরনস িা লচত্না লনই, 
ভারলামরন্দ  লকান জ্ঞানিুবদ্ধ লনই- লসবট কী কর  বনরজরক েবত্ লথরক  ো ক রত্ বনরজ লথরকই লকান লমকাবনজম নত্ ী 
ক রত্ পার ? 
. 
কী জিাি হরত্ পার  এ প্ররশ্ন , 
একমাত্র- লকান HIGHER, INTELLIGENT & SPREME BEING ো া বপ্র-লপ্রাগ্রাবমং -এ  িযাখযা োড়া? 
. 
আসরল িযাপা টা হরলা চেুোরন েৃবষ্টেম কর  লত্ালা  লচষ্টা লকিল অন্ধ িযবি  লেরত্রই প্ররর্াজয, 
বনরজ  লচাখ বনরজই খুরল বেরজ ল রখ লেওয়া িযবি  লেরত্র না। 
. 
র্াই লহাক, বভন্ন একটা িযপার  আবস। 
. 
এত্েণ লত্া লিল একিা  খাওয়া পবলমা  এত্ কষ্ট কর  লভরঙ আিার া লসই পবলমা  বহরসরিই নত্ ী কর  লেরহ জমা  াখা  
লপেরন  একটা কথা, এিা  আ ও বকেু কথা জানা  লচষ্টা ক া র্াক ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
লেখা লত্া লিল লর্ অসরমালাব বট নামক িস্তু  কা রণ  াপচা  হওয়া লথরক  ো লপরত্ লসল িা লকারষ উরপাব বল্লবখত্ 
লমকাবনজম েরলাি হয়। 
. 
বকন্তু মরনামা  বহরসরি গু্লরকাজ সবিত্ না কর , পবলমা  বহসরি গ্লাইরকারজনরূরপ ত্া সবিত্ ক া  লপেরন লর্ লসই 
অসরমালাব বট  কযার োব বস্ট্ে িযিহা  কর  কী ধ রণ  মাইন্ড-লব্লাইং বিজাইবনং  রয় লিরে -লসটা? 
. 

বকেু পূরিব  আরলাচনা লথরক লত্া এটা জানা লিল লর্ অসরমালাব বট, িা সহজ ভাষায় লকান বেটার   মধয বেরয় জলীয় পোরথব  
প্রিাহ বনভব  কর  ত্ারত্ বমরশ্ থাকা সবলউরট  সংখযা  ওপ  বিরপন্ড কর  -লসগুরলা  অনয লকান নিবশ্ষ্টয লর্মন ভ  বকংিা 
আয়ত্ন ইত্যাবে লকানবকেু  ওপ ই বনভব  কর  না। 
. 
ত্াহরল এখন এমন একবট লসল িা লকারষ  কথা কল্পনা ক া র্াক, র্া  সবলউট িা দ্রি ধা ণ েমত্া ১০০বট। 
অথবাৎ লস লকাষবট  লমমরব্ররন  িাইর   পব রিরশ্  সারথ খাপ খাইরয়  াপচা  হওয়া লথরক িাাঁচরত্ সরিবাচ্চ ১০০বট সবলউট 
লসবট  লভত্  থাকরত্ পা রি, এ  লিবশ্ লসবট পা রি না। 
. 
অথবাৎ ১০০বট  জায়িায় ১০১ বকংিা ১০২বট সবলউট লসবট  লভত্র  হরলই অবত্ব ি পাবন িাবহ  লথরক লভত্র  লঢাকা শুরু 
ক রি, এিং একসময় েলােল হরি  াপচা । 
. 
এ লকাষটী ত্াহরল কী কর  লেরহ  এনাজবী বিমান্ড পূ ণ ক রি? 
জবমরয়  াখা মাত্র ১০০বট গু্লরকাজ মবলবকউল টান পড়রল লত্া মূহুরত্ব  মরধযই নাই হরয় র্ারি, ত্া প ? 
. 
ত্াহরল লত্া শুধুমাত্র লিাঁরচ থাকরত্ হরলই আ  সি কাজ লেরল বকেুেণ প প  কবন্টবনউয়াসবল লখরয়ই লর্রত্ হরি, আ  এ 
ক রত্ ক রত্ই জীিন পা  হরয় র্ারি। 
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ত্াহরল উপায়? 
. 
আচ্ছা, এিা  ত্াহরল আর কটা বসনাব ও কল্পনা ক া র্াক- লর্খারন র্ািত্ীয় কবন্ডশ্ন একই। 
অথবাৎ এরেরত্রও একবট লকারষ  সবলউট ধা ণ েমত্া লসই ১০০বট-ই। 
. 

বকন্তু এিা  একটু বিের ে আরে, আ  ত্া হরলা বেস টাইম লস্ট্ার জ বহরসরি মরনামা রূরপ গু্লরকাজ মবলবকউল না ল রখ 
পবলমা রূরপ গ্লাইরকারজন বহরসরি  াখা হরলা। 
. 
ত্াহরল গ্লাইরকারজন ড্রপরলট িা োনাও সরিবাচ্চ লসই ১০০বটই থাকরত্ পা রি। 
. 
বকন্তু টুইস্ট্ হরলা এখারনই। 
. 
র্বে ধর  লনওয়া হয় লর্ প্ররত্যকবট গ্লাইরকারজন োনায় অযাটলীস্ট্ ১০০০বট কর ও গু্লরকাজ মবলবকউল আরে, 
ত্াহরলও পুর া লকারষ সবিত্ অিস্থায় লমাট ( ১০০ X ১০০০ ) অথবাৎ ১০০০০০বট গু্লরকাজ মবলবকউল পাওয়া র্ারি -র্া পূরিব  
তু্লনায় ১০০০ গুণ লিবশ্। 
. 
can we even begin to imagine the sheer brilliance of this extraordinary design?!! 
. 
লকিলমাত্র কাল্পবনক এক বসনাব ওরত্ই লর্খারন ১০০বট  লিবশ্ গু্লরকাজ অণু থাকরল একবট লকাষ  াপচা  হরয় র্ারচ্ছ, লসখারন 
জাস্ট্ এক পবলমা াইরজশ্রন  মাধযরম ত্া  লচরয়ও অযাটলীস্ট্ ১০০০ গুণ লিবশ্ গু্লরকাজ অণু বিরপাবজট কর   াখা র্ারচ্ছ 
লকাষবট  লকান েবত্ই না কর  -র্া িািরি  লিটায় লেখরত্ লিরল জানা র্ারি লর্ প্রকৃত্ অযামাউন্টটা ত্া  লচরয়ও কত্ লে-
লকাবটগুণ বহউজ। 

. 
আ  এ লত্া লিল লোট্ট এক মানিরেরহ  অভযির   লকাবট লকাবট বম াকলস -এ  মাত্র সামানয েুই-একবট, এ  িাবহর  লত্া 
বিশ্াল অিহীন বিশ্বজিত্ পরড়ই  রয়রে। 
. 

এ পর ও বকেু মানবসক বিকা গ্রস্থ িরল লিড়ায় লর্ বিশ্বজিত্ স্রষ্টাহীন, ত্া বনরজ লথরকই স্রবষ্ট হরয়রে। 
ত্া া িরল লিড়ায় সৃবষ্টজিরত্  নত্ ী  সারথ " আল-খাবলক্ব " নারম  লকান সম্পকবই লনই। 
. 
আহ, কত্ " সারলা"-ই না লসসি কথা! 
কত্ "মুি মন"-ই না ত্ারে ! 
. 
বঠক কত্খাবন "লচাখ থাবকরত্ অন্ধ" এিং "লমন্টাবল অযািন মাল" হরল লর্ এমন এমন আশ্চবজনক সি feats কর  ওঠা 
সম্ভিপ  হয় -ত্া এই অধরম  ধা ণা ও িাইর । 
. 
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কারজই খুাঁজুন আপনা  পালনকত্বা  বনেবশ্ন আপনা  চা পারশ্, উপলবি করুন ত্াাঁ  বনেবশ্ন আপনা ই মারে। [১] 
. 
জানুন, লর্ এই সীমাহীন বিশ্বজিত্ আপনা লথরকই নত্ ী হরয় র্ায় বন। [২] 
. 
অত্এি বচিা করুন, মানবসক োসত্ব লথরক মুি হউন। [৩] 

 
[১] 
■অবচর ই আবম ত্ারে রক আমা  বনেশ্বনািলী প্রেশ্বন ক ারিা পৃবথিী  বেিরি এিং ত্ারে বনরজরে  মরধয, েরল ত্ারে  কারে েুরট উঠরি 
লর্ এ কু্ব আন সত্য। এটাই বক র্রথষ্ট নয়, লর্ আপনা  পালনকত্বা সিববিষরয় সােযোত্া? 
-সূ াহ েুসবসলাত্, ৫৩ 
. 
■বত্বন সপ্ত আকাশ্ ির  ির  সৃবষ্ট কর রেন। তু্বম করুণাময় আল্লাহ ত্া'আলা  সৃবষ্টরত্ লকান ত্োৎ লেখরত্ পারি না। আিা  েৃবষ্ট লে াও, 
লকান োটল লেখরত্ পাও বক? 
■অত্ঃপ  তু্বম িা  িা  ত্াবকরয় লেখ -লত্ামা  েৃবষ্ট িযথব ও পব শ্রাি হরয় লত্ামা  বেরক বের  আসরি। 
-সূ াহ আল-মুলক, ৩-৪ 
. 
. 
[২] 
■ত্া া বক আপনা-আপবনই সৃবজত্ হরয় লিরে, না ত্া া বনরজ াই স্রষ্টা? 
■না ত্া া নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃবষ্ট কর রে? ি ং ত্া া বিশ্বাস কর  না। 
-সূ াহ আত্ব-তু্ব ,৩৫-৩৬ 
. 
. 
[৩] 
■…এভারিই আল্লাহ লত্ামারে  জরনয বনরেবশ্ সুস্পষ্টরূরপ িণবনা কর ন, র্ারত্ লত্াম া বচিা কর া। 
-সূ াহ আল িাক্বা া, ২১৯ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…এমবনভারি আল্লাহ ত্া'আলা লত্ামারে  জরনয বনেশ্বনসমূহ িণবনা কর ন -র্ারত্ লত্াম া বচিাভািনা কর া। 
-সূ াহ আল িাক্বা া, ২৬৬ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আপবন িরল বেন: "অন্ধ ও চেুমান বক সমান হরত্ পার ? লত্াম া বক বচিা কর া না?" 
-সূ াহ আল আনআম, ৫০ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আমা  পালনকত্বাই প্ররত্যক িস্তুরক স্বীয় জ্ঞান ো া লিষ্টন কর  আরেন। লত্াম া বক বচিা কর া না? 
-সূ াহ আল আনআম, ৮০ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■…বনিয়ই আবম প্রমাণাবে বিিাব ত্ভারি িণবনা কর  বেরয়বে ত্ারে  জনয, র্া া বচিা কর । 
-সূ াহ আল আনআম, ৯৮ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
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■…ইবনই আল্লাহ, লত্ামারে   ি; কারজই লকিলমাত্র ত্াাঁ ই ইিাোত্ কর া। লত্াম া বক বকেুই বচিা কর া না? 
-সূ াহ ইউনুস, ৩ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই ভূমণ্ডলরক বিিৃত্ কর রেন, এিং ত্ারত্ স্থাপন কর রেন সুেৃঢ় পাহাড়-পিবত্ ও নেনেী এিং প্ররত্যক েরল  মরধয েুবট কর  প্রকা  
সৃবষ্ট কর রেন। বত্বন বেনরক  াবত্র ো া আিৃত্ কর ন। এরত্ ত্ারে  জনয বনেশ্বন  রয়রে, র্া া বচিা কর । 
■এিং র্মীরন বিবভন্ন শ্সযরেত্র  রয়রে -একবট অপ বট  সারথ সংলি এিং আঙুর   িািান আরে আ  শ্সয ও খজুব   রয়রে -একবট  মূল 
অপ বট  সারথ বমবলত্ এিং কত্ক বমবলত্ নয়। এগুরলারক একই পাবন ো  লসচ ক া হয়। আ  আবম স্বারে একবটরক অপ বট  চাইরত্ 
উৎ কৃষ্টত্  কর  লেই। বনিয়ই, এগুরলা  মরধয বনেশ্বন আরে ত্ারে  জনয র্া া বচিা কর । 
-সূ াহ আ   া'ে, ৩ ও ৪ 
. 
■…আল্লাহ মানুরষ  জনয েৃষ্টাি িণবনা কর ন, র্ারত্ ত্া া বচিাভািনা কর । 
-সূ াহ ইি াহীম, ২৫ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■এটা (কু্ব আন) মানুরষ  জনয একবট সংিােনামা এিং র্ারত্ এত্ো া ভীত্ হয় এিং র্ারত্ লজরন লনয় লর্ উপাসয বত্বনই -একক; এিং র্ারত্ িুবদ্ধমারন া 
বচিাভািনা কর । 
-সূ াহ ইি াহীম, ৫২ 
. 
■লত্ামারে  জরনয পৃবথিীরত্ লর্সি  ং-লি রঙ  িস্তু েবড়রয় বেরেরয়ন, লসগুরলারত্ বনেশ্বন  রয়রে ত্ারে  জরনয র্া া বচিাভািনা কর । 
-সূ াহ আন নাহল, ১৩ 
. 
■বর্বন সৃবষ্ট কর ন, বত্বন বক ত্া  সমতু্লয লর্ সৃবষ্ট ক রত্ পার  না? লত্াম া বক ত্রি বচিা ক রি না? 
-সূ াহ আন নাহল, ১৭ 
. 
■আবম এই কু্ব আনরক নানাভারি িুবেরয়বে, র্ারত্ ত্া া বচিা কর । অথচ এরত্ ত্ারে  লকিল বিমুখীত্াই িৃবদ্ধ পায়। 
-সূ াহ আল ইস া, ৪১ 
. 
■ত্া া বক এই কালাম সম্পরকব বচিাভািনা কর  না?… 
-সূ াহ আল মু'বমনূন, ৬৮ এ  প্রথমাংশ্ 
. 
■…িলুন: "র্া া জারন এিং র্া া জারন না, ত্া া বক সমান হরত্ পার ?" বচিাভািনা লকিল ত্া াই কর , র্া া িুবদ্ধমান। 
-সূ াহ আর্-রু্মা , ৯ এ  লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই লত্ামারে রক ত্াাঁ  বনেবশ্নািলী লেখান এিং লত্ামারে  জরনয আকাশ্ লথরক নাবর্ল কর ন রুর্ী। বচিাভািনা ত্া াই কর , র্া া আল্লাহ  বেরক 
ঋজু থারক। 
-সূ াহ িাবে , ১৩ 
. 
■ত্া া বক কু্ব আন সম্পরকব িভী ভারি বচিা কর  না, না ত্ারে  অি  ত্ালািদ্ধ? 
-সূ াহ মুহাম্মাে, ২৪ 
. 
■র্বে আবম এই কু্ব আন পাহারড়  উপ  অিত্ীণব ক ত্াম, ত্রি তু্বম লেখরত্ লর্, পাহাড় বিনীত্ হরয় আল্লাহ ত্া'আলা  ভরয় বিেীণব হরয় লিরে। আবম 
এসি েৃষ্টাি মানুরষ  জরনয িণবনা কব , র্ারত্ ত্া া বচিাভািনা কর । 
-সূ াহ আল হাশ্ , ২১ 
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১৫৬ 

 াজা-িােশ্াহরে  অহংকা  এিং বিজ্ঞারন  অেমত্া  
-সাইেু   হমান 

 
আরমব কা  মানুষরে  স্বাভাবিক িুবদ্ধমিা বনরয় অরনক হাবস ত্ামাশ্াপূণব কথা প্রচবলত্ আরে। এিার   কমবকান্ড মরন হয় ত্ারে  
পূরিব  সি বনিুববদ্ধত্ারক োবড়রয় লিরে। ল াবহঙ্গা মুসবলমরে  সাম্প্রবত্ক েূেবশ্া  েবি মনটারক সিবো বনরিজ কর   ারখ, এ ই 
মারে মাবকবন ভাাঁড়রে  সিবরশ্ষ ভাাঁড়ারমা লেরখ প্রচন্ড হাবস লপরলা। হাব রকন ই মা লথরক  ো পাওয়া  জনয লেসিুরক েুবট 
ইরভন্ট লখালা হরয়রে, একবট হরলা, িাসা  সিা  েযান ই মা  বেরক ত্াক কর   াখা আর কবট হরলা, হাব রকন ই মারক লেয 
কর  গুবল েুড়া। ইরভন্ট েুবটরত্ কনোমবি পাবটববসরপরন্ট  সংখযা র্থািরম প্রায় ৬০০০০ ও ১০০০০ এ ও লিবশ্!!! 
. 
আপাত্ েৃবষ্টরত্ আমারে  কারে হাসযক  মরন হরলও এই ঘটনা েুবট  ত্াৎপর্ব অরনক। প্রচন্ড বিপরে মানুষ কত্টা অসহায় আ  
হত্াশ্াগ্রস্থ হরয় পরড় এটা ত্া  একবট নমুনা মাত্র। ত্া া বনরজ াও জারন এসি বেরয় এই ভয়ািহ েুরর্বাি লমাকারিলা একটা 
হাসযক  বচিা ভািনা োড়া আ  বকেুই না ত্া পর ও মনরক স্বািনা লেয়া  লশ্ষ লচষ্টা। 
বিজ্ঞারন  েমত্া বনরয় আম া অরনক কথা িবল, বিরশ্ষ কর  কলাবিজ্ঞানী া।  
. 
কলাবিজ্ঞানীরে  ধা ণা মানুষ একসময় েড়, িৃবষ্ট, চন্দ্র, সূর্ব সি করন্ট্রাল ক রি। ত্ারে  এসি লপ্রাপািান্ডা লর্ বমথযাচা  ও 
িািিত্া বিিবজবত্, ঘূবণবেড় ই মা ত্া  প্রমান। সা া পৃবথিী  সিাই লচষ্টা কর ও একটা সাি  লসাঁরচ লেলরত্ পা রি না, অথচ 
সামানয একটা ঘূবণবেড় মাত্র ২৪ ঘন্টা  িযিধারন েুবট বিশ্াল সমুদ্র নসকত্ এমনভারি লসাঁরচ লেরলরে লেরখ মরনই হয়না ওখারন 
কখরনা সমুদ্র িরল বকেু বেরলা। বকেুবেন আরিও র্বে িলা হরত্া িা লকা ারন র্বে িলা হরত্া সমুরদ্র  পাবন লসরচ লেরল সম্ভি, 
কলাবিজ্ঞানী া এরক অবিজ্ঞাবনক আ  হাসযক  কথা িরল উবড়রয় বেরত্া। র্া া এখরনা বকয়ামরত্  ঘন্টা িাজা  সারথ সারথ 
পাহাড় পিবত্ তু্লা  মরত্া উড়রত্ থাকরি কথাটা মন লথরক লমরন বনরত্ চান না িা সংশ্রয় আরেন িা নিজ্ঞাবনকভারি বকভারি 
সম্ভি িরল বচিা ভািনা ক রেন ত্ারে  জনয ই মা একটা সত্কবিাত্বা। 
. 
কল্পনা কর  লেখুন, লর্বেন মহাপ্রলরয়  সু  লিরজ উঠরি, বক ভয়ঙ্ক  পব বস্থবত্  সৃবষ্ট হরি। মানুষ লকমন অসহায় হরয় 
বেকবিবেক েুটােুবট ক রি। ঘূবণবেড় লথরক অনয  ারজয িা লেরশ্ চরল লিরল িাাঁচা র্ায়, লসবেন পৃবথিী  লকারনা জায়িা থাকরিনা 
লর্খারন আশ্রয় লনয়া র্ারি। 
'মানুষ লসবেন িলরি, পালারনা  পথ লকাথায়?' 
- 
- 
আরি  রু্রি  প্রত্াপশ্ালী  াজা িােশ্াহরে  ইবত্হাস আম া জাবন, ত্া া লকমন লস্বচ্ছাচা ী বেরলন ইবত্হারস  পাত্ায় বলখা 
আরে। শুধুমাত্র সরন্দহ আ  মরন  ইচ্ছা  কা রণ অরনক বন াপ াধ মানুষরে  শুরল চবড়রয়, আগুরন পুবড়রয় লমর  লেলরত্া। 
সাধা ণ প্রজারে  বকেুই িলা  থাকরত্া না, নযায়-অনযারয়  িযাপার  অবভমত্ লেয়া লত্া আর া অরনক পর   কথা।  াজা  
আরেশ্ হাবসমুরখ বনবেবধায় লমরন লনয়া োড়া আ  লকারনা িত্যাি  থাকরত্া না। টু শ্ব্দ ক রলই কল্লা চরল লর্রত্া।  াজা 
িােশ্াহরে  রু্ি িাে বেলাম, আধুবনক রু্রি এক  াি আর ক  ারি  বিরুরদ্ধ লজা  কর  অনযায় রু্দ্ধ চাবপরয় বেরয় বমবলয়ন 
বমবলয়ন বন াপ াধ মানুষ লমর  লেলরে, লকউ প্রবত্িাে ক া  সাহস পারচ্ছনা। প্রবত্িাে ক রলও ত্া আমরল বনরচ্ছ না। 
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. 
উপর   কথাগুরলা িলা  কা ণ হরলা, েুবনয়া  সামানয েমত্া সম্পন্ন  াজা িােশ্াহরে  ভরয় আম া ত্টস্থ থাবক, ত্ারে  
লস্বচ্ছাচা ী কাজ করমব  লকারনা প্রবত্িাে ক া  বহম্মত্  াবখ না, চুপচাপ সি লমরন লনই। কখরনা িলরত্ পাব না,  াজা মরহােয় 
আপনা  এই আরেশ্টা অনযায় মূলক িা অমানবিক। মানুষ কত্ িড় বহরপারিট আ  অবিরিচক, েুবনয়া  সামানয  াজা 
িােশ্ারহ  লকারনা হুকুরম  নযায়-অনযারয়  িযাপার  কথা িলা  সাহস  ারখনা, লসখারন  াজাবধ াজ, মহাশ্বিময় প্রভু  লেয়া 
আরেশ্ বনরষধ বনরয় প্রশ্ন লত্ারল। সিবশ্বিমান লকরনা আমারে  পারপ  কা রণ প কারল শ্বাবি বেরিন, এই ধ রণ  জ্ঞানহীন 
প্রশ্ন তু্বল। েুবনয়া  সামানয েমত্াধর   সামরন বক কখরনা এই িযাপার  প্রশ্ন ক া  বহম্মত্ আম া  াবখ? এমনবক অনযায়ভারি 
শ্বাবি লভাি ক রলও? অথচ সিবশ্বিমান কখরনা অনযায় কর ন না, সুরর্াি লেন, িা  িা  েমা চাওয়া  পথ খুরল ল রখরেন। 
স্বাথবপ , অবিরিচক মানি সম্প্রোয় আসরল েয়ামরয়  েয়া  সুরর্ারি  অপিযিহা  কর । বচিা কর  লেখুন, সিবশ্বিমান র্বে 
েুবনয়া  লকারনা িােশ্ারহ  মরত্া আচ ণ ক রত্া, আমা  আপনা  পব ণীবত্ বক হরত্া? পা ত্াম লকারনা প্রশ্ন তু্লরত্ লকরনা 
আমারে  শ্াবি বেরচ্ছন িা র্া ক রেন অনযায় ক রেন, এই কথাগুরলা িলরত্? 
মানি সম্প্রোয় জারন না ত্া া কত্ িড় বহরপারিট, অকৃত্জ্ঞ আ  অবিরিচক.... 
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১৫৭ 

লপ্রম এিং ত্া  পব শুবদ্ধ!!! 
-আহরমে আলী 
 

[বি:দ্র: ললখা  মারে পাঠকরক "তু্বম" িরল সরম্বাধন ক া হরয়রে ললখবন  ভাষারক আকষবণীয় ক া  জনয। র্বে এরূপ সরম্বাধরন 
লকউ অপমাবনত্ লিাধ কর ন িা বিব্রত্ হন, ত্াহরল আবম এ  জনয আপনারে  কারে আরি লথরক েমা লচরয় বনবচ্ছ। 
-আহরমে আবল] 
. 
=> লপ্ররম পড়া  বিষয়টা আসরল কী?: 

ইসলাবমক েৃবষ্টভবঙ্গরত্ লপ্রম একবট মা াত্মক ল াি। বকন্তু অবধকাংশ্ মানুষই এটা িুেরত্ পার  না। 
. 
তু্বম পব িার  লত্ামা  মা-িািা আ  আত্মীয়রে  মারে লিরড় ওরঠা এিং সাধা ণত্ ত্ারে রক সহজ ও স্বাভাবিক ভারিই গ্রহণ 
কর া। বকন্তু িয়স িৃবদ্ধ  সারথ সারথ তু্বম হয়ত্ এমন কা ও সবন্নকরট আরসা লর্ বিরশ্ষভারি লত্ামা  পব িার   সেসযরে  
অিভুবি নয়। 
তু্বম লসই বিপ ীত্ বলরঙ্গ  িযবি  মরধয বকেু আলাো নিবশ্ষ্টয খুাঁরজ পাও এিং ত্া  লচহা া, মরনাভাি, কথা-িাত্বা এিং 
আনুষবঙ্গক নানান বিষয় লত্ামা  বচিারক প্রভাবিত্ কর  এিং লত্ামা  মরন হরত্ থারক লর্ন তু্বম মরন  মরধয এক ধ রণ  
আনন্দ অনুভি ক রো। র্ত্ই তু্বম বিপ ীত্ বলরঙ্গ  লসই মানুষবট  বেরক ত্াকাও আ  ত্া  সারথ অিারধ বমশ্রত্ থারকা, ত্ত্ই 
তু্বম ত্া  সঙ্গ লারভ  শৃ্ঙ্খরল আিদ্ধ হরয় পরড়া। আ  ত্াই র্খন তু্বম একাকী অিস্থান ক রো, লত্ামা  মরন  মরধয লসই 
বিপ ীত্ বলরঙ্গ  িযবিত্ববটই লর্ন জায়িা েখল কর  িরস থারক। ত্া  সঙ্গ না লপরয় লত্ামা  মরন হরত্ থারক, তু্বম লর্ন অবিরত্ 
েগ্ধ হরচ্ছা। 
. 
=> এবট আসরল কী ধ রণ  কামনা?: 
. 
এই বিষয়টারক বচবহ্নত্ ক া আসরলই কবঠন। বিবভন্ন সময় এবট বিবভন্ন ভারি বিয়াশ্ীল হয়। কখনও লকিল বিপ ীত্ বলরঙ্গ  
লসৌন্দরর্ব লকউ আকৃষ্ট হরত্ পার , কখনও আকষবণ লকিল কথা-িাত্বা  মধয বেরয়ও আসরত্ পার , কখনও ত্া হাটা-চলা  ভবঙ্গমা 
িা লচারখ  চাহবন লথরকও হরত্ পার , আিা  কখনও লকউ কা ও লকারনা বিরশ্ষ অরঙ্গ  প্রবত্ও আকৃষ্ট হরত্ পার , কখনও 
আকষবণ চলা  শ্ব্দ লথরক িা শ্ ীর  লািারনা সুিবন্ধ িা পা বেউম লথরক আসরত্ পার  প্রভৃবত্। বকন্তু সি সময় স াসব  লর্ৌন 
সম্পকব স্থাপরন  বচিা এরেরত্র জাগ্রত্ হয় না, ি ং লর্ৌন আকাঙ্ক্ষা  সারথ িনু্ধত্ব এিং অিারধ লমলারমশ্া  ত্ীব্র ইচ্ছাটাও 
এখারন বমবশ্রত্ অিস্থায় থারক। এই পব বস্থবত্রত্ র্বে এরূপ প্রবিয়া িমািত্ চলরত্ই থারক এিং ত্া আসবিরত্ পব ণত্ হয়, 
ত্রি তু্বম র্া  লপ্ররম পরড়রো ত্া  প্রবত্ ধীর  ধীর  বনরজরক সমপবণ ক রি; িা অনযভারি িলরল, তু্বম ত্ীব্র কামনা এিং 
অনু ারি  েরূণ লসই িযবিরত্ব  োসরত্ব পবত্ত্ হরি লর্ লত্ামা  মরনাজিরত্   াজত্বরক হ ণ কর রে। 
. 
=> এসরি  কা ণটা আসরল কী?: 
. 
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এখারন আসল কা ণ লর্টা লথরক এত্ বকেু  উদ্ভি হল লসটা হল "বহজাি ভঙ্গ ক া"("বহজাি" হল ইসলাবমক েৃবষ্টভবঙ্গরত্ 
শ্ালীনত্া িজায়  াখা  সুবনধবাব ত্ উপায়)। শ্ালীনত্া সম্পন্ন িস্ত্র ো া শ্ ী রক ঢাকা, লচারখ  চাহবন, চলন-িলন এিং প্রবত্ 
মুহূরত্ব  আচ ণ এিং মরনাভারি শ্ালীনত্া িজায়  াখা বহজারি  পদ্ধবত্িত্ বিষয়গুবল  অঙ্গ। র্বে বহজাি পালরন  লেরত্র এ  
একবট অংশ্ও বিবেত্ হয়, ত্রি লসখারন আকষবণ সৃবষ্ট হরত্ পার । 
লপ্রম এধ রণ  আকষবণ লথরক জমায় এিং আমা  মরত্ এই আকষবণ বত্ন ধ রণ  হরত্ পার : 
. 
১) লেহ ও মরন  প্রবত্ সমান আকষবণ; 
২) লেরহ  প্রবত্ অবধক আকষবণ, মরন  প্রবত্ কম আকষবণ; 
৩) লেরহ  প্রবত্ কম আকষবণ, মরন  প্রবত্ অবধক আকষবণ। 
. 
বিপ ীত্ বলরঙ্গ  প্রবত্ লর্রকারনা এক প্রকার   আকষবণ লকারনা এক বনবেবষ্ট মুহূরত্ব বনবেবষ্ট লকারনা িযবি  লেরত্র বিয়াশ্ীল হরত্ 
পার । আ  এধ রণ  আকষবণ মনরক েুিবল কর  লেয় এিং বচিা ও অনুভূবত্রক ত্ীব্র আকাঙ্ক্ষা ো া পূণব কর  লত্ারল। এসি 
বকেু আসরল শুরু হয় আমারে  জ্ঞান-ইবন্দ্ররয়  অপিযিহার   মধয বেরয় (এিং বিরশ্ষ ভারি বিপ ীত্ বলরঙ্গ  লসৌন্দর্ব উপরভারি  
মাধযরম লচারখ  অপিযিহার   মধয বেরয়)। 
. 
র্খন লকউ ত্া  ইবন্দ্ররয়  অপিযিহা  কর , ত্খন লসখান লথরকই ত্া  বহজাি ভঙ্গ হওয়া শুরু হরত্ থারক। উোহ ণস্বরূপ, র্বে 
লকারনা ত্রুণ লেরল হঠাৎ েযাশ্নওয়ালা লপাশ্াক প া লকারনা সুন্দ ী লমরয়রক লেরখ, ত্রি, হয় লস আিা  ত্া  বেরক ত্াবকরয় 
ত্ারক িমািত্ লেরখই লর্রত্ পার , নয়ত্ লস বনরজ  েৃবষ্টরক সংর্ত্ কর  প িত্বী িা  ত্ারক লেখা লথরক বি ত্ হরত্ পার । 
এখন র্বে লস লমরয়টারক লেখরত্ই থারক, ত্রি ত্া (লেরলটা ) মন ধীর  ধীর  েুিবল হরয় পড়রি এিং লস(লেরলটা) বনরজ  
কামনা  োসরত্ব পবত্ত্ হরি র্া ত্া  মানবসক পীড়ারত্ রূপািব ত্ হরি। লসই মুহূরত্ব মাথায় রু্বি কাজ ক রি না এিং লস 
িুেরত্ িযথব হরি লর্, কামনা  ত্ীব্রত্া লথরক মুবি লপরত্ েৃবষ্টরক সংর্ত্ ক া উবচৎ কা ণ ত্খন ত্া  মন আনন্দ উপরভারি  
কারজ িযি। 
. 
এই অনুভূবত্  মুহূরত্ব অবধকাংশ্ িযবিই মরন কর  লর্, এটাই হল আসল শ্াবি আ  ত্াই এটা অিশ্যই সবঠক কাজ। এ কমটা 
ভািা  কা ণ হল, ত্ারে  মন ত্খন ত্ারে  কামনা  বপেরন েুরট লিড়ারনা  জনয ত্ারে রক প্রর াচনা বেরত্ই থারক। 
বকন্তু প্রকৃত্পরে এবট লকারনা শ্াবিই প্রোন কর  না। ি ং এবট হ রমারন  প্রবত্বিয়াস্বরূপ প্রকাশ্ভবঙ্গরকই তু্রল ধর  র্া 
বিয়াশ্ীলত্া লাভ কর  িলি অবি  নযায়। 
েলস্বরূপ, মরন  শ্াি অিস্থা রূপািব ত্ হয় উরিজনাপূণব অনুভূবত্রত্ এিং এই উরিজনা কমারনা  লচষ্টা ক া হয় কামনাসুলভ 
উপরভারি  মাধযরম। 
. 
বকন্তু র্খন তু্বম ভািরো লর্ এই উপরভারি  মাধযরম তু্বম লত্ামা  উরিজনা কমারত্ পা রি, ত্খন তু্বম পড়রো আ ও একবট 
োাঁরে! 
কা ণ এরূপ উপরভাি লত্ামা  কামনারক পূরিব  তু্লনায় িবধবত্ কর  এিং এই উপায় অিলম্বরন তু্বম কখনই সন্তুষ্ট হরত্ পার া 
না বিধায় লত্ামা  উরিজনা আ ও অবধক হার  লিরড় ওরঠ। 
ত্াহরল কীভারি লকউ িলরত্ পার  লর্, 'এই কামনা  বপেরন েুরট লিড়ারনাটাই হল শ্াবি  পথ' !!! 
. 
কামনা হরত্ উদূ্ভত্ এরূপ মানবসক পীড়া লপ্ররম রূপাি  লাভ কর  এিং তু্বম পবত্ত্ হও লত্ামা  আকাঙ্ক্ষা ও লত্ামা  লপ্ররম  
মানুষবট  োসরত্ব  লিড়াজারল। একা রণই মহান সৃবষ্টকত্বা কু আনুল কা ীরম উরল্লখ কর রেন লর্, মানুষরক জ্ঞান-ইবন্দ্রয় ও 
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অনযানয অঙ্গ প্রোন ক া সরত্ত্বও নযায়প ায়ণত্া  পব িরত্ব উিম জীিনিযিস্থা ও ইিােত্(একমাত্র সত্য সৃবষ্টকত্বা  প্রবত্ আনুিত্য 
ও ত্াাঁ  বনকট আত্মসমপবণ) প্রত্যাখযারন  মাধযরম লস প্রায়শ্ই লিরে লনয় অধাবমবকত্া  পথ। 
. 
"আবম বক ত্ারক েু’লটা লচাখ বেই বন?  
আ  একবট বজহ্বা আ  েু’লটা লঠাাঁট?  
আ  আবম ত্ারক (পাপ ও পুরণয ) েু’লটা পথ লেবখরয়বে। 
(মানুষরক এত্ গুণবিবশ্ষ্টয ও লমধা লেওয়া সরত্ত্বও) লস (ধরমব ) েুিবম বিব  পরথ প্ররিশ্ ক ল না।" 

(মহাগ্রন্থ আল-লকা আন, ৯০:৮-১১) 
. 
=> লপ্ররম  পব শুবদ্ধ: 
. 
আল্লাহ ত্ায়ালা(মহান সৃবষ্টকত্বা) লকা আরন িলরেন লর্, বত্বন মানি জাবত্রক পবিত্রত্া  পথ প্রেশ্বন কর রেন এিং লর্ িযবি 
এই পবিত্রত্া  এই পথ অিলম্বন কর  চলরি, আল্লাহ ত্ায়ালা  ইচ্ছায় লসই িযবি হরি সেলকাম। 
. 
"শ্পথ প্রারণ  এিং বর্বন ত্া সুবিনযি কর রেন, ত্াাঁ , 
অত্ঃপ  ত্ারক ত্া  অসৎকমব ও সৎকরমব  জ্ঞান োন কর রেন, 
লর্ বনরজরক শুদ্ধ কর , লসই সেলকাম হয় এিং লর্ বনরজরক কলুবষত্ কর , লস িযথব মরনা থ হয়।" 

(মহাগ্রন্থ আল-লকা আন, ৯১:৭-১০) 
. 
ইসলাম লপ্রমরক পব শুদ্ধ ক রত্ বিিারহ  পথ লেবখরয় লেয়। র্বে লকউ বিিারহ অসমথব হয়, ত্রি ত্ারক সওম(ইসলাম অনুর্ায়ী 
খােয ও বিবভন্ন বিষয় হরত্ সংর্রম  সুবনবেবষ্ট প্রবিয়া) পালন ক রত্ হরি কামনারক সংর্ত্  াখা  জনয। 
. 
নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলন, 

"লহ রু্ি সম্প্রোয়! লত্ামারে  মরধয র্া া বিরয় ক া  সামথবয  ারখ, ত্া া লর্ন বিরয় কর । লকননা, বিরয় ত্া  েৃবষ্টরক সংর্ত্ 
 ারখ এিং লিাস্থান বহোর্ত্ কর  এিং র্া  বিরয় ক া  সামথবয লনই, লস লর্ন সওম পালন কর । লকননা, সওম ত্া  
লর্ৌনত্ারক েমন ক রি।" 

(সহীহ িুখা ী) 
. 
ত্াই বিরয় িা বিিাহ ক া  মাধযরম লকারনা িযবি অনুরমাবেত্ উপারয় বিপ ীত্ বলরঙ্গ  সাহচর্ব লাভ কর  র্া ত্া  কামনারক 
বনয়মবনষ্ঠ উপারয় পূ ণ ক রত্ সহায়ক ভূবমকা পালন কর । এভারি কা ও আরিিপূণব আকাঙ্ক্ষা প্রশ্বমত্ হয় লকননা বিিাহ 
ত্া  জীিরন  কাঠারমারক এরূপ বনয়মানুিবত্বত্া  মাধযরম পব িবত্বত্ কর  লর্, এবট ত্ারক সাহার্য কর  অবিধ সম্পকব লথরক 
েূর  থাকরত্। 
. 
ত্েুপব , ভারলািাসা  প্রারয়াবিক প্রকাশ্ভবঙ্গ কীরূপ হওয়া উবচৎ ত্াও িবণবত্ হরয়রে, র্া  অনুস রণ  মাধযরম আমারে  বচিা ও 
অনুভূবত্রত্ পবিত্রত্া আনা এিং সৃবষ্টকত্বা  বনকটিত্বী হওয়া সম্ভি। 



 

611 

. 
নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলন, 
. 
"বত্নবট গুণ র্া  মরধয আরে, লস ঈমারন  স্বাে আস্বােন ক রত্ পার ঃ 

১) আল্লাহ্(সৃবষ্টকত্বা) ও ত্াাঁ   াসূল(নিীবজ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) ত্া  বনকট অনয সকল বকেু হরত্ অবধক 
বপ্রয় হওয়া; 

২) কাউরক একমাত্র আল্লাহ (সৃবষ্টকত্বা ) জনযই ভালিাসা; 

৩) 'কুে ী'-লত্ প্রত্যািত্বনরক ('কুে ী' িলরত্ সত্যরক প্রত্যাখযান ক া লিাোয়) আগুরন বনবেপ্ত হিা  মত্ অপেন্দ ক া।" 

(সহীহ িুখা ী) 
. 
এখারন লপ্রমরক পব শুদ্ধ ক া  লকৌশ্ল সমূহ বিিৃত্ হরয়রে। 

(লসগুরলা হরচ্ছ) সৃবষ্টকত্বা ও ত্াাঁ  লপ্রব ত্  াসূল(সরত্য  সিবরশ্ষ িাত্বািাহক নিীবজ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম)-লক 
সিরচরয় লিবশ্ ভারলািাসা। আ  লসবট সম্ভি হরি একমাত্র 'আল্লাহ ত্ায়ালা'(সত্য সৃবষ্টকত্বা) এ  বনকট বনরজরক সমূ্পণবরূরপ 
সমপবরণ  মাধযরম এিং আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূরল  বনরেবশ্গুবল পালরন  মাধযরম। 
. 
অনয কাউরক ভারলািাসরত্ হরি লকিলই আল্লাহ(সৃবষ্টকত্বা) এ  খাবত্র । 
. 
আ  কুে ী িা সত্য প্রত্যাখযানরক অপেন্দ ক রত্ হরি বঠক লত্মনভারিই, লর্মনভারি লকউ অপেন্দ কর  আগুরন বনবেপ্ত হরত্। 
. 
এই পথ অিলম্বরন  মাধযরম সিবশ্বিমান সৃবষ্টকত্বা  বনকট বনরজ  ইচ্ছাশ্বি সমপবরণ  মধয বেরয় বনজ কামনা ও অনয িযবিরে  
োসত্ব হরত্ মুবি লাভ সম্ভি। 
. 
সৃবষ্টজিরত্  প্রবত্পালরক  বনকট আত্মসমপবরণ  এই পরথ  অনুস ণ অির  িা িা  এই বনরেবরশ্ ই প্রবত্ধ্ববনরক স্ম ণ কব রয় 
লেয় লর্, "তু্বম লত্া অনয লকারনা িযবিরত্ব  নও, ি ং লত্ামা  প্রবত্পালক আল্লাহ এ ই একমাত্র অনুিত্ োস!" 
. 
আ  এই প্রবিয়ারত্ই লকউ ত্া  অভযি ীণ ও িাবহযক বহজািরক সবঠকভারি পালন ক রত্ সরচষ্ট হরয় ওরঠ এিং বনরজ  জ্ঞান-
ইবন্দ্রয়, বচিা এিং ইচ্ছাশ্বিরক র্থার্থ উপারয় শ্ালীনত্া  সারথ িযিহার   র্থাসাধয প্ররচষ্টা চালারত্ থারক। 
. 
এভারিই সৃবষ্টকত্বা  বনরেবরশ্  প্রবত্পালরন  মধয বেরয় লর্ লকউ জীিরন চলা  পরথ এই বিষয়বটরক সামরন ল রখ অগ্রস  হয় লর্, 
'আমারক আমা  সৃবষ্টকত্বারক সন্তুষ্ট ক রত্ হরি, আমা  আশ্া-আকাঙ্ক্ষারক নয়'। 
একা রণই মহান আল্লাহ(সৃবষ্টকত্বা' (মুবমন'-লে রক )সত্য বিশ্বাসীরে রক (বনরেবশ্ বেরয়রেন পব পূণব রূরপ ইসল ুারম প্ররিশ্ ক রত্ 
র্ারত্ কর  ত্া া েণস্থায়ী পাবথবি জিরত্  অনয সকল িন্ধরন  শৃ্ঙ্খল হরত্ মুবি লাভ ক রত্ সেম হয়। 
. 
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"লহ মুবমনিণ, লত্াম া ইসলারম পূণবরূরপ প্ররিশ্ ক  এিং শ্য়ত্ারন  পোঙ্ক অনুস ণ কর া না । বনিয় লস লত্ামারে  জনয 
স্পষ্ট শ্ত্রু।" 

(মহাগ্রন্থ আল-লকা আন, ২:২০৮) 
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১৫৮ 

কু আরন বক আসরলই স্ববির াবধত্া(contradiction) আরে? ---১ 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ  একবেন মানুরষ  কয়বেরন  সমান? – ১০০০ িে  (Quran 22:47) নাবক ৫০০০০ িে  (Quran 
70:4) ! 
. 
#উি ঃ সংবেষ্ট আয়াত্গুরলা বনরচ উরল্লখ ক া হল। 
. 

"ত্া া লত্ামারক[মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] আর্াি ত্ব াবিত্ ক রত্ িরল। অথচ আল্লাহ কখনও ত্াাঁ  ওয়াো ভঙ্গ কর ন না। লত্ামা  প্রভু  
কারে একবেন লত্ামারে  িণনা  হাজা  িের   সমান। " 
(কু আন, হাি ২২:৪৭) 
. 

" বত্বন আকাশ্ লথরক পৃবথিী পর্বি সমি কমব পব চালনা কর ন, অত্ঃপ  ত্া ত্াাঁ  কারে লপৌেরি এমন এক বেরন, র্া  
পব মাণ লত্ামারে  িণনায় হাজা  িের   সমান। “ 
(কু আন, সাজো ৩২:৫) 
. 

“লের শ্ত্ািণ এিং রূহ ত্াাঁ (আল্লাহ ) বেরক উধ্ববিামী হয় এমন এক বেরন, র্া  পব মাণ পিাশ্ হাজা  িে ।” 
(কু আন, মাআব জ ৭০:৪) 
. 
আ বি ভাষায়  ِيَْوم [উচ্চা ণঃ ইয়াওম; িহুিচনঃ   أَيَّام (আইয়াম)] শ্ব্দবট িযাপকারথব িযিহৃত্ হয়।আ বিরত্ শ্ব্দবট বেন, পর্বায়কাল, 
সময়কাল ইত্যাবে অরথব িযিহৃত্ হয়। [১] 
. 
সু া হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫ লত্ হাজা  িের   বেন এিং সু া মাআব জ ৭০:৪ এ ৫০ হাজা  িের   বেরন  কথা 
উরল্লখ আরে। উরল্লখয লর্, হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫লত্  ََسنَة   أَْلف িা ‘হাজা  িে ’ এ  বেরন  কথা উরল্লখ আরে; র্া ো া 
লর্মন বনবেবষ্টভারি ১০০০ িে  লিাোরত্ পার , আিা  ‘হাজা  িে ’ ত্থা বিশ্াল নেরঘবয  একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পার । 
এ োড়া সু া ক্বে ৫০:৩৮ এ আকাশ্মণ্ডলী ও পৃবথিী নত্ব   প্রবিয়া েয় ‘আইয়াম’ এ সংঘবটত্ হরয়রে িরল উরল্লখ ক া 
হরয়রে। কু আরন শ্ব্দবট  িযিহার   এই নিবচত্রয ো াই লিাো র্ারচ্ছ লর্--  ِيَْوم (ইয়াওম) শ্ব্দবট  অথব িযাপক; এ ো া লর্ লকান 
সময়কারল  বেনই লিাোরত্ পার । আ বি ভাষায় এ ো া ২৪ঘণ্টা, ১ হাজা  িে , ৫০,০০০ িে  এমনবক হাজা  িে  িা 
বিশ্াল নেরঘবয  একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পার । লমাট কথা, শ্ব্দবট ো া লর্ লকান time period িা পর্বায়কাল/সময়কাল 
লিাোরত্ পার । 
. 
সু া হাি ২২:৪৭ এ িলা হরয়রেঃ “লত্ামা  প্রভু  কারে একবেন লত্ামারে  িণনা  হাজা  িের   সমান।” আবখ ারত্  ১বেন 

https://www.facebook.com/hashtag/নাস্তিক_প্রশ্নঃ?source=feed_text&story_id=369237583512628
https://www.facebook.com/hashtag/উত্তরঃ?source=feed_text&story_id=369237583512628
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সািবেবণকভারি েুবনয়া  ১০০০ িের   সমান হিা  পরে বিবভন্ন হাবেরস  সােয প্রমাণ পাওয়া র্ায়।  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, 
বনঃস্ব মুসবলমিণ ধনীরে  লথরক অরধবক বেন ৫০০ িে  পূরিব জান্নারত্ র্ারি। (বত্ বমবর্ ২৩৫৩, ২৩৫৪) সুত্ াং আয়ারত্  অথব 
হরিঃ িান্দারে  ১০০০ িে  সমান হরচ্ছ আল্লাহ  ১ বেন। [২]  
. 
সু া মা’আব রজ  ৪নং আয়ারত্  িযাখযায় অবধকাংশ্ মুোসবস  িরলরেনঃ এখারন বকয়ামত্ বেিরস  পব মাণই উরেযশ্য লনয়া 
হরয়রে। অথবাৎ উরল্লবখত্ আর্াি লসই সংঘবটত্ হরি, লর্ বেরন  পব মাণ পিাশ্ হাজা  িে । আ  এই মত্বট  পরে হাবেস 
 রয়রে। বিবভন্ন হাবেরস বকয়ামত্ বেিরস  পব মাণ ৫০,০০০ িে  িরল উরল্লখ ক া হরয়রে। লর্মন, র্াকাত্ না প্রোনকা ী  
শ্াবি  লময়াে িণবনা  হাবেরস িলা হরয়রেঃ “ত্া  এ শ্াবি চলরত্ থাকরি এমন এক বেরন র্া  পব মাণ হরি পিাশ্ হাজা  
িে , ত্া প  ত্া  ভািয বনধবা ণ হরি হয় জান্নারত্  বেরক না হয় জাহান্নারম  বেরক।” (মুসবলম ৯৮৭, আিু োউে ১৬৫৮, 
নাসাঈ ২৪৪২, মুসনাে আহমাে ২/৩৮৩) 
[কু তু্িী] 
ত্া োড়া অনয হাবেরস “লর্ বেন সমি মানুষ োাঁড়ারি সৃবষ্টকূরল   রি  সামরন” [সু া মুিােবেেীন ৬] এ আয়ারত্  ত্ােবসর  
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “ত্া হরি এমন এক বেরন র্া  পব মাণ হরি পিাশ্ হাজা  িে , ত্া া ত্ারে  কান পর্বি ঘারম িুরি 
থাকরি।” (মুসনাে আহমাে ২/১১২) 
. 
সুত্ াং এখারন বকয়ামত্ বেিরস  পব মাণই িণবণা ক া হরয়রে। ত্রি ত্া ললাকরভরে বভন্ন বভন্ন লিাধ হরি। কাবে রে  বনকট 
পিাশ্ হাজা  িে  িরল মরন হরি। বকন্তু ঈমানো রে  জনয ত্া এ েীঘব হরি না। হাবেরস এরসরে, সাহািারয় বক াম 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)লক এই বেরন  নেঘবয সম্পরকব বজরজ্ঞস ক রল বত্বন িলরলনঃ “আমা  প্রাণ লর্ সিা  হারত্, ত্াাঁ  শ্পথ কর  িলবে 
এই বেনবট মু’বমরন  জনয একবট ে র্ সলাত্ আোরয়  সমরয়  লচরয়ও কম হরি।” (মুসনাে আহমাে ৩/৭৫) 
অনয হাবেরস িবণবত্ আরে, “এই বেনবট মু’বমনরে  জনয লর্াহ  ও আসর   মধযিত্বী সমরয়  মত্ হরি।” (মুসত্াে ারক হাবকম 
১/১৫৮, নং ২৮৩) 
. 
বকয়ামত্ বেিরস  নেঘবয ১০০০ িে  না ৫০,০০০ িে ? আরলাচয আয়ারত্ (মা’আব জ ৭০:৪) বকয়ামত্ বেিরস  পব মাণ 
৫০,০০০ িে  এিং অনয আয়ারত্ হাজা  িে  িা ১০০০ িে  িলা হরয়রে {হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫ দ্রষ্টিয}। িাহযত্ 
আয়াত্গুরলা  মরধয নিপব ত্য আরে িরল মরন হয়। উপর  লর্ হাবেসগুরলা উরল্লখ ক া হরয়রে, ত্া ো া এবট পব ষ্কা  হরয় লিরে 
লর্ লসই বেরন  নেঘবয আমল অনুসার  বিবভন্ন মানুরষ  জনয বিবভন্ন  করম  হরি। কাবে রে  জনয এবট ৫০,০০০ িে  এিং 
মুবমনরে  জনয এ  সমরয়  পব মাণ অরনক কম হরি। ত্ারে  মােখানরি কাবে রে  বিবভন্ন েল থাকরি। অবস্থ ত্া ও সুখ-
স্বাচ্ছরন্দ সময় েীঘব ও খারটা হওয়া প্রবসদ্ধ ও সুবিবেত্। অবস্থ ত্া ও করষ্ট  এক ঘণ্টা মারে মারে মানুরষ  কারে এক বেন ি ং 
এক সপ্তারহ  লচরয়ও লিবশ্ মরন হয় এিং সুখ ও আ ারম  েীঘবত্  সময়ও সংবেপ্ত মরন হয়। [োত্হুল কাবে  দ্রষ্টিয] 
ত্া োড়া লর্ আয়ারত্ ১০০০ িের   কথা আরে, লসই আয়ারত্  িযাখযা প্রসরঙ্গ লকান লকান মুোসবস  িরলন, লসই আয়ারত্ 
পাবথবি ১ বেন লিাোরনা হরয়রে। এই বেরন বজব্রাঈল(আ) ও লের শ্ত্ািণ আকাশ্ লথরক পৃবথিীরত্ এিং পৃবথিী লথরক আকারশ্ 
র্াত্ায়াত্ কর  এত্ েীঘব পথ অবত্িম কর ন র্া মানুষ অবত্িম ক রল এক হাজা  িে  লািরত্া।রের শ্ত্ািণ এই েূ ত্ব খুি 
সংবেপ্ত সমরয় অবত্িম কর ন। লস বহসারি িলা র্ায় সু া মা’আব রজ িবণবত্ ৫০,০০০ িে  সময় বকয়ামরত্  বেরন  সারথ 
সংবেষ্ট, র্া পাবথবি বেন অরপো অরনক িড়। এ  নেঘবয ও সংবেপ্তত্া বিবভন্ন ললারক  জনয ত্ারে  অিস্থা অনুর্ায়ী বিবভন্নরূপ 
অনুভূত্ হরি। আ  সু া আস সাজোহরত্ িবণবত্ ১০০০ িে  সময় আসমান ও র্বমরন  মধযকা  চলাচরল  সময় িবণবত্ হরয়রে। 
সুত্ ং আয়াত্গুরলারত্ লকান নিপব ত্য লনই। [৩] 
. 
প্রখযাত্ োঈ ি. জাবক  নারয়ক এ আয়াত্গুরলারত্ স্ববির াবধত্া আরে বকনা এ সংিাি প্ররশ্ন  উির  িরলন লর্—এখারন 
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আয়াত্গুরলারত্ িলা হরচ্ছ লর্, মহান আল্লাহ  বনকট সমরয়  িণনা পৃবথিী  সমরয়  িণনা  সারথ তু্লনারর্ািয নয়। মানুরষ  
বনকট র্া হাজা  হাজা  িে , আল্লাহ ত্া’আলা  বনকট এগুরলা অবত্ েুদ্র পব মারণ  সময়।  
ধ া র্াক, কার া েুিাই লথরক আিু ধাবিরত্ লর্রত্ ১ ঘণ্টা লািরলা। এিং েুিাই লথরক বনউ ইয়রকব লর্রত্ ৫০ ঘণ্টা লািরলা। এই 
ত্রথয বক লকান স্ববির াবধত্া িা নিপব ত্য আরে? লমারটও না। লকননা এখারন বভন্ন বভন্ন ঘটনা  বভন্ন বভন্ন সমরয়  কথা িলা 
হরচ্ছ। একইভারি কু আরন  আরলাচয আয়াত্গুরলারত্ও বভন্ন বভন্ন ঘটনা  বভন্ন বভন্ন সমরয়  কথা িলা হরয়রে।  
কারজই এ আয়াত্গুরলারত্ লকান প্রকার   স্ববির াবধত্া লনই। [৪] 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

 

[১] "Translation and Meaning of yawm ( day, period ) in English Arabic Terms Dictionary" 
http://www.almaany.com/…/di…/ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/ 
[২] ইিন কাবস ;  
কু আনুল কা ীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস ), ২য় খণ্ড, ি.আিু িক  জাকাব য়া, সু া হারি  ৪৭নং আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা 
১৭৮২ 
[৩] লেখুনঃ োত্হুল কাবে , সু া আস সাজোহ, আয়াত্ নং ৫; ত্ািা ী, সু া আস সাজোহ আয়াত্ নং ৫;  
কু আনুল কা ীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস ), ২য় খণ্ড, ি.আিু িক  জাকাব য়া, সু া মা’আব রজ  ৪নং আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা 
২৬৮৩-২৬৮৪ 

[৪] Re: Allahs Days Equal to 1000 Years or 50,000 Years ? [Dr. Zakir Naik] 
https://m.youtube.com/watch?v=EcJhBpHwGUY 

One day = 1000 year or 50000 years Contradictions in the Quran [Dr. Zakir Naik] 

https://m.youtube.com/watch?v=YoK4VBCFwg0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almaany.com/en/dict/ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/
https://m.youtube.com/watch?v=EcJhBpHwGUY
https://m.youtube.com/watch?v=YoK4VBCFwg0
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১৫৯ 
উমা  ( া) লক বনরয় জঘনয বমথযাচা  - মুসবলম া বক আসরলই আরলকজাবন্দ্রয়া  
লাইরব্র ী পুবড়রয়বেল?  
-ো হান িবন 

 

মুসবলম জাহারন  বেত্ীয় খবলো উম  ইিনুল খািাি ( া) ত্খন বমশ্  জয় কর বেরলন। বমশ্র   িভনবর   োবয়রত্ব বেরলন 
সাহািী আমর্ ইিনুল আ'স ( া)। 
. 
"ইয়াহইয়া আল নাহাউঈ নারম  এক জ্ঞানী ললাক লসই সময় থাকরত্া বমশ্র   আরলকজাবন্দ্রয়া শ্হর । বত্বন আমর্ ইিনুল 
আ'সরক বকেু োশ্ববনক উবি লশ্ানারলন আ  আমর্ ইিনুল আ 'স খুবশ্ হরয় ত্ারক বকেু বেরত্ চাইরলন। নাহাউঈ ত্াাঁ  কাে 
লথরক আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র বু  িইগুরলা বনরত্ চাইরলন। বকন্তু আমর্ ত্া ক া  আরি খবলো উমর   কারে অনুমবত্ লচরয় 
বচবঠ বলরখন। বচবঠ  উির  খবলো উম  বলরখ পাঠান, 'িইপত্রগুরলা র্বে কু অুারন  বশ্ো  সারথ সঙ্গবত্পূণব না হয়, ত্রি 
লসগুরলা আমারে  েৃবষ্টরত্ বনত্ািই অপ্ররয়াজনীয়। কারজই এগুরলা  ধ্বংস অবনিার্ব। আ  িইপত্রগুরলারত্ র্বে কু অুারন  
বশ্ো  সারথ সঙ্গবত্পূণব কথা লথরকও থারক, ত্রি লসগুরলা প্ররয়াজরন  অবত্ব ি। ত্াই িইগুরলা ধ্বংস ক ।' এ প  আমর্ 
ইিনুল আ'স বিরশ্ব  সিরচরয় প্রাচীন লাইরব্রব বট  িইরয়  খন্ডগুরলা আরলকজাবন্দ্রয়া শ্হর   োনািার  পাবঠরয় লেন আ  
লসখারন পাবন ি ম ক া  জনয এই িইগুরলা িালারনা হল। সিগুরলা িই িাবলরয় লশ্ষ ক রত্ ৬ মাস ললরিবেল। " 
. 
এত্েন র্া পড়রলন ত্া হল ইবত্হারস উম  ( া) এ  নারম ক া অনযত্ম একবট বমথযাচা । ত্রি ইসলাম বিরেষী মহরল এই 
িল্পবট খুিই লেমাস। এই িল্প উরল্লখ ক া  প ই ত্া া লাইন জুরড় লেয়, "লেরখা মুসলমান া কত্ নীচু প্রজাবত্ , জ্ঞানচচবা  
প্রবত্ ত্ারে  কী অনীহা, বিরশ্ব  সিরচরয় গুরুত্বিহ লাইরব্র ী ধ্বংস কর  ত্া া মানিসভযত্ারক করয়কশ্ িে  বপবেরয় বেরয়রে, 
ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা। 
. 
প্রথরমই িরল  াবখ, উপর   িল্পবট সিবপ্রথম ইিরন আল ক্বােবত্  িণবনা হরত্ পাওয়া র্ায় বর্বন এবট ইিরন আল আিাব  লথরক 
িণবনা কর বেরলন খবলো উমর   মৃতু্য  আর া কমপরে ৫০০ িে  পর । এ প  বস ীয় বিষ্টান ললখক িা -বহব্রাইউস ইিরন 
আল ক্বােবত্ লথরক কবপ লপস্ট্ মার ন।[১] মজা  িযাপা  হল - বিখযাত্ ইসলামী ইবত্হাসবিেরে  লকারনা িণবনারত্ই এই ঘটনা  
অবিত্ব পাওয়া র্ায় না। আল ওয়াবক্ববে, আত্ ত্ািা ী, ইিরন আল আবথ , ইিরন আবু্দল হাকাম, ইয়াকুত্ আল হামািী লকউই 
করখারনাই বনরজরে  গ্ররন্থ এই ঘটনাবট উরল্লখই কর ন বন। 
. 
র্াই লহাক, আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র ী ইবত্হারস অরনকিা ই রু্দ্ধ আ  অবিকারন্ড  বশ্কা  হয়। প্রথম ঘটনাবট ঘরট বিষ্টপূিব ৮৯-
৮৮ অরব্দ। এই সমরয় টরলমী-VIII আরলকজাবন্দ্রয়া  শ্াসনকত্বা বেরলন। এই সমরয় লেরশ্ িৃহরু্রদ্ধ  সূচনা হয় এিং লাইরব্র ী  
বকেু অংরশ্ অবিসংরর্াি ঘরট। 
প িত্বী অবিসংরর্াি হয় ল ামান সম্রাট জুবলয়াস বসজার   বমশ্  জরয়  সময় বিষ্টপূিব ৪৭ অরব্দ। বমশ্  ও ল ারম  এই রু্রদ্ধ  
অংশ্ বহরসরি বসজা  আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র ীরত্ আগুন ধব রয় লেয়। প িত্বী অবিসংরর্ারি  ঘটনা ঘরট ২৭৩ বিষ্টারব্দ। এই 
সময় পবলমার    ানী লজরনবিয়া সম্রাট অযার বলয়ারন  বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ লঘাষনা কর ন। এই বিরদ্রাহ েমন ক রত্ লর্রয় 
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অযারলব য়ান ও লজরনবিয়া  মারে একবট রু্দ্ধ সংঘবটত্ হয়। বিরদ্রাহ েমন ক রত্ বিরয় অযার বলয়ান লাইরব্র ীবট  লর্ অংশ্ 
অেত্ বেল লসখারনও আগুন লাবিরয় লেন। 
এইখারনই লশ্ষ না। ৩৯১ বিষ্টারব্দ বিশ্প বথওরেলাস পযািানরে  বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ লঘাষনা কর ন এিং বত্বন পযািান মবন্দ  
িরন্ধ  বনরেবশ্ লেন। পযািান া ত্ারত্ অস্বীকৃবত্ জানারল বথওেযালাস ত্ারে  সকল মবন্দর  অবিসংরর্াি কর ন। ত্খন লাইরব্র ী  
লর্ অংশ্টুকু লিাঁরচকুাঁরচ বেল লসটাও ধ্বংস হয়। 
. 
লত্া বিয়া  "কলা"জ, বক মরন হয় আপনারে  ? চা িা  ভয়ািহ আগুন লািা  প ও আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র ী খবলো উমর   
সময় বেল ? আ  লসখারন এিওওগুরলা িই বেল লর্ ত্া িালারত্ ৬ মাস ললরিবেল ? 
. 
এিা  আসুন বকেু সূত্র লমলারনা র্াক। 
* র্বে লসই সময় আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র ীরত্ লকারনা িই লথরকও থাকরত্া, ত্াহরল লত্া িাইরজন্টাইন া বমশ্  ত্যাি ক া  
আরিই লসগুরলা বনরয় চরল র্াওয়া  কথা। 

* আমর্ ইিনুল আ'সরক র্বে উম  ( া) সবত্যই িরল থাকরত্ন লর্, "সিগুরলা িই ধ্বংস কর  োও", ত্াহরল লত্া সাহাবি আমর্ 
এই বনরেবশ্ পালরন লমারটও কালরেপণ ক রত্ন না। ি ং সারথ সারথই পুর া লাইরব্র ীরত্ আগুন লাবিরয় বেরত্ন িা সি িই 
সাির  লেরল বেরয় নষ্ট কর  বেরত্ পা রত্ন। লসখারন বত্বন লকন িইগুরলা ধ্বংস ক রত্ েয় মাস লািারলন ? 

মুসবলম এিং নন-মুসবলম সিগুরলা লসাসবরক একত্র ক রল এটা সহরজই লিাো র্ায় লর্, আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র ী ধ্বংরস  জনয 
উম  ( া) লমারটও োয়ী নন। 
. 
বত্নজন বিখযাত্ নন মুসবলম বহরস্ট্াব য়ারন  মত্ামত্ বেরয় লশ্ষ ক রিা। 
আরমব কান ইবত্হাসবিে িানবািব লুইস িরলন, "THE MYTH OF THE ARAB DESTRUCTION OF THE LIBRARY OF 
ALEXANDRIA IS NOT SUPPORTED BY EVEN A FABRICATED DOCUMENT. " 
অথবাৎ আ িরে  আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্র ী ধ্বংরস  কাবহনী একবট জাল েবললপত্র ো াও সমবথবত্ হয় না। [২] 
. 
কলাবিজ্ঞাবনরে  অবত্ শ্রদ্ধাভাজন সযা  িা িান্ড  ারসল িরলন, "CHRISTIAN PROPAGANDA HAS INVENTED STORIES 
OF MOHAMMEDAN INTOLERANCE, BUT THESE ARE WHOLLY FALSE AS APPLIED TO THE EARLY 
CENTURIES OF ISLAM", 
অথবাৎ "মুসলমানরে  অসবহষু্ণত্া বনরয় লর্ িল্পগুরলা িলা হয় ত্া বিষ্টান লপ্রাপািান্ডা ো া নত্ব  এিং ইসলারম  প্রাথবমক রু্রি  
সারথ বমলারল ত্া সমূ্পণবই বমথযা। "[৩] 
. 
আলরেি লজ িাটলার   উবিবট লশ্ানা  প  আপনা  আ  লকারনা সরন্দহই থাকরি না। বত্বন িরলন, "when one has 
deducted all the writings on vellum, how can it be seriously imagined that the remainder of the 
books would have kept the 4,000 bathfurnaces of Alexandria alive for 180 days ? The tale, as it 
stands, is ridiculous." 
অথবাৎ "িইগুরলা  সংখযা এত্িা  হ্রাস পাওয়া  প ও কার া পরে এটা বকভারি ভািা সম্ভি লর্ অিবশ্ষ্ট িইগুরলা ১৮০ বেন ধর  
৪০০০ োনািার   চুলারক িাবলরয়  াখরত্ পার  ? িল্পবট খুিই হাসযক  োাঁড়ায়।" [৪] 
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[১] Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times, Dr. Muhammad Ali al-Sallabi, volume 2. 
[২]What Happened To The Ancient Library Of Alexandria, Bernard Lewis, page 215. 
[৩]Human Society In Ethics And Politics, Bertrand Russell, page 217. 
[৪]The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman Dominion, Alfred J. Butler, D. Litt., 
F.S.A., page 408. 
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১৬০ 

কীভারি লত্ামা   িরক বচনরি? 

-ি. আহমাে ইিন উসমান আল-মার্ইয়াে, অনুিাে: আবু্দল্লাহ আল মামুন আল-আর্হা ী 
 

আল-কু আরন মহান  ি েু’বট উপারয় ত্াাঁরক লচনা  জনয িান্দারে রক আহ্বান কর রেন। লস পদ্ধবত্ েু’বট হরলা: 
প্রথমত্: ত্াাঁ  সৃবষ্টকরমব  প্রবত্ েৃবষ্ট লেওয়া ও িভী ভারি ত্াকারনা। 
বেত্ীয়ত্: ত্াাঁ  আয়াত্সমূরহ বচিা ও লসগুরলা বনরয় বচিা-ভািনা ক া; ত্মরধয প্রথম প্রকা  হরলা ত্াাঁ  েৃশ্যমান আয়াত্ িা 
বনেশ্বন আ  বেত্ীয় প্রকা  হরলা বিরিকগ্রাহয শ্রিণরর্ািয আয়াত্ িা বনেশ্বন।  
.  
প্রথম প্রকার   িযাপার  আল্লাহ ত্া‘আলা িরলরেন,  
“বনিয় আসমানসমূহ ও জবমরন  সৃবষ্টরত্,  াত্ ও বেরন  বিিত্বরন, লস লনৌকায় র্া সমুরদ্র মানুরষ  জনয কলযাণক  িস্তু বনরয় 
চরল ( রয়রে বনেশ্বনসমূহ এমন জাবত্  জনয, র্া া বিরিকিান)।” [সূ া আল-িাকা া  ,আয়াত্ :১৬৪[  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আ ও িরলরেন,  

“বনিয় আসমানসমূহ ও জবমরন  সৃবষ্ট এিং  াত্ ও বেরন  বিিত্বরন  মরধয  রয়রে বিরিক সম্পন্নরে  জনয িহু বনেশ্বন।” [সূ া 
আরল ইম ান, আয়াত্: ১৯০] এ জাত্ীয় আয়াত্ আল-কু আরন অরনক  রয়রে। 

. 

বেত্ীয় প্রকার   িযাপার  আল্লাহ ত্া‘আলা িরলরেন,  

“ত্রি বক ত্া া কু আন বনরয় িভী  বচিা- ভািনা কর  না?” [সূ া মুহাম্মাে, আয়াত্: ২৪]. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আ ও িরলরেন, 
“ত্া া বক এ িাণী সম্পরকব বচিা-ভািনা কর  না?” [সূ া আল-মুবমনূন, আয়াত্: ৬৮]  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আ ও িরলরেন,  
“আবম আপনা  প্রবত্ নাবর্ল কর বে এক ি কত্ময় বকত্াি, র্ারত্ ত্া া এ  আয়াত্সমূহ বনরয় িভী ভারি বচিা কর ।” [সূ া 
লসায়াে, আয়াত্: ২৯] এ ধ রণ  অরনক আয়াত্  রয়রে।  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আ ও িরলরেন 
“বিশ্বজিরত্ ও ত্ারে  বনরজরে  মরধয আবম ত্ারে রক আমা  বনেশ্বনািলী লেখাি র্ারত্ ত্ারে  কারে সুস্পষ্ট হয় লর্, এবট 
(কু আন) সত্য।” [সূ া েুসবসলাত্, আয়াত্: ৫৩]  
অথবাৎ আল-কু আন সত্য। এ আয়ারত্ আল্লাহ িরলরেন লর্, বত্বন অিশ্যই ত্ারে রক ত্াাঁ  েৃশ্যমান সুস্পষ্ট বনেশ্বনািলী লেখারিন 
র্ারত্ ত্ারে  কারে সুস্পষ্ট হয় লর্, বত্লাওয়াত্কৃত্ এ কু আন সত্য। 
. 
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ত্া প  বত্বন ত্াাঁ  লেওয়া সােযরকই ত্াাঁ  পে লথরক আিত্ সকল সংিারে  সত্যত্া  জনয র্রথষ্ট িরল লঘাষণা কর রেন, 
কা ণ; বত্বন ত্াাঁ   াসূলিরণ  সত্যত্া  উপ  র্ািত্ীয় েলীল-প্রমাণ প্রবত্বষ্ঠত্ কর রেন।  
. 
অত্এি, আল্লাহ ত্া‘আলা  আয়াত্সমূহ ত্াাঁ  সত্যত্া  প্রমাণ, আ  আল্লাহ ত্া‘আলা স্বয়ং ত্াাঁ   াসূলিরণ  আয়াত্সমূরহ  
সত্যত্া  উপ  প্রমাণ। বত্বন বনরজই সােী ও সােয সািযিকৃত্ (সিা)। আ  বত্বন বনরজই প্রমাণ ও বনরজ  ওপ  প্রমাণিহ। 
বত্বন বনরজই বনরজ  জনয েলীল। লর্মন লকারনা এক বিজ্ঞরলাক িরলরেন,  
. 
‘বকভারি আবম ত্াাঁ  (আল্লাহ ) প্রমাণ ত্ালাশ্ ক রিা, বর্বন বনরজই আমা  কারে সি বকেু  জনয প্রমাণ? 

ত্াাঁ  িযাপার  লর্ েলীলই ত্ালাশ্ কব , ত্াাঁ  অবিত্ব লস গুরলা  লচরয় অবধক স্পষ্ট।’ 

. 
এ কা রণই  াসূলিণ ত্ারে  জাবত্  কারে িরলবেরলন,  
“(ত্ারে   াসূলিণ িরলবেল), আল্লাহ  িযাপার ও বক সরন্দহ?” [সূ া ইি াহীম, আয়াত্: ১০]  
. 
বত্বন লত্া সি জ্ঞাত্ বিষরয়  লচরয় অবধক জ্ঞাত্, সি েবলরল  লচরয় অবধক স্পষ্ট। প্রকৃত্পরে সি িস্তু ত্াাঁ  (আল্লাহ ) ো াই 
লচনা র্ায়, র্বেও ত্াাঁ  কাজসমূহ ও হুকুরম  িযাপার  বচিা-ভািনা ও েলীল-প্রমাণ ত্ালারশ্  মরধযও ত্াাঁরক লচনা র্ায়।  
. 
. 
িইঃ ইিনুল কাইরয়যম  হ.-এ  আল-োওয়ারয়ে অিলম্বরন ‘মুখত্াসারুল োওয়ারয়ে’ 
ললখকঃ ি. আহমাে ইিন উসমান আল-মার্ইয়াে 
অনুিােঃ আবু্দল্লাহ আল মামুন আল-আর্হা ী 
সম্পােনা: ি. আিু িক  মুহাম্মাে র্াকাব য়া 
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১৬১ 
অনুিল্প: “পূজা ী ও পূবজত্ কত্ই না েূিবল!” 
-জাকাব য়া মাসুে 
 
[এক] 
. 
লিৌ াঙ্গ ও েয়সাল েুজন একই ক্লারস পরড়। বভন্ন বভন্ন ধরমব  হরলও েুজরন  মরধয একটা জায়িায় বমল – েুজরনই র্থাসাধয 
ধমব পালন ক া  লচষ্টা কর । েয়সাল বনয়বমত্ সালাত্ আোয় কর , আ  লিৌ াঙ্গ বনয়ম কর  েুরিলা মবন্দর  র্ায়। সামরন 
লিৌ াঙ্গরে  পূরজা। সিরচরয় িড় লেিী  পূরজা। লেিী  নাম েূিবা। এই েূিবা োড়াও ত্ারে  আ ও লেিী আরে, লর্মনঃ কালী, 
স্ব স্বত্ী, লক্ষ্মী ইত্যাবে। ত্া া সাধা ণত্ এই না ী লেিীগুরলা  পূজাই ধুমধাম কর  পালন কর । 
. 
েয়সাল লভরি পায় না, পূরজা লকিল না ী  হরি লকরনা? পুরুষ া বক লোষ ক রলা? ওরে  ধরমব লত্া অজুবন,  াম, লেণ, 
রু্বধবষ্ঠ , না ায়ণ, বিষু্ণ ইত্যাবে নারম  পুরুষ লেিত্াও আরে। বকন্তু ঐগুরলা  পূরজা লত্া এত্ ধূমধাম কর  পালন ক া হয় না? 
লকন? লিৌ াঙ্গ সিসময় না ী পুরুরষ  সমান অবধকার   কথা িরল। বকন্তু পূরজা  লিলায় লকিল না ী লেিী  কারে সাহার্য 
প্রাথবনা কর । ত্াহরল এখারন লত্া না ী পুরুরষ  সমত্া  ো হরলা না! 
েয়সারল  মাথায় এইসি বচিা জট পাবকরয় র্ায়। মরন মরন ভারি লিৌ াঙ্গরক একবেন বজরজ্ঞস কর  এ  উি  লজরন লনরি। 
অিবশ্য বজরজ্ঞস ক া  মত্ সুরর্াি েয়সারল  আ  হরয় উরঠ বন। 
. 
[েুই] 
. 
আজ নিমী। আজ িারে কাল বিজয় েশ্মী। কাল লিৌ াঙ্গরে  েূিবা মা’লক িুিারনা হরি। িুিারনা  পূরিব িারয়  র্ত্ িয়না বেরলা 
সি খুরল লেলা হরি। এ প  িােয িাজারত্ িাজারত্ লেিীরক পাবনরত্ ভাবসরয় লেরি। 
‘আচ্ছা! লর্ লেিত্ারক পাবনরত্ িুবিরয় লেলা র্ায়, র্া  বনজ হারত্ বনরজরক িাাঁচারনা  েমত্া লনই, লর্ নড়াচড়া ক রত্ অেম; লস 
কী কর  সিরচরয় িড় ভিিারন  আসরন িরস থারক?’ েয়সারল  মরন এমন বচিা ঘু পাক খাবচ্ছল। হঠাত্ লপেন লথরক 
লিৌ ারঙ্গ  আওয়াজ লশ্ানা লিরলা। 

“বকর  েয়সাল, লকমন আবেস?” লিৌ াঙ্গ বজরজ্ঞস ক রলা। 
“ভারলা।” েয়সাল জিাি বেরলা। 
- “কাল আমারে  বিজয় েশ্মী। আসবি বকন্তু?” 
- “নার , আসরত্ পা রিা না।” 
- “লকন। লকান সমসযা?” 
- “হযাাঁ।” 
- “কী।” 
- “আমারে  ধরমব বনরষধ আরে।” 
- “আর   াখ। উৎসরি  লিলায় আিা  ধমব কী-ল ? উৎসি লত্া উৎসিই। জাবনস না, ধমব র্া  র্া  উৎসি সিা ।” 
. 
েয়সাল বকেু িলরত্ র্ারি এমন সময় আর্ারন  শ্ব্দ লশ্ানা লিরলা। আর্ান লশ্ষ হরল েয়সাল লিৌ ারঙ্গ  হাত্টা শ্ি কর  
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ধ রলা। এ প  ত্াাঁরক মসবজরে  আবঙ্গনায় বনরয় লিরলা। লিৌ াঙ্গ বচৎকা  ক রত্ ক রত্ িলরলা, “োড়, োড়। এ-বক ক বেস?” 
- “আজ বক িা  জাবনস?” 
- “হুম জাবন। শুিিা ।” 
- “আজ আমরে  একটা উৎসরি  বেন। শুিিা  হরলা সাপ্তাবহক ঈরে  বেন। লকননা আমারে  নিীজী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, আল্লাহ 
ত্ায়ালা মুসলামানরে  জরনয এই বেনবটরক ঈরে  বেন িাবনরয়রেন।” [১] 
- “লত্া আবম কী ক রিা?” 
- “িললাম না, আজ আমারে  উৎসরি  বেন। লত্ারক এরনবে আমারে  উৎসরি লর্াি লেয়া  জরনয। আ  হযাাঁ, তু্ই বকন্তু না 
িলরত্ পা বি না।” 
- “আবম লত্ারে  উৎসরি কী ক রিা?” 
- “কী ক বি আিা ? তু্ই আমারে  উৎসরি লর্াি বেবি। এই না বকেুেণ আরি িলবল – ধমব র্া  র্া  উৎসি সিা ।” 
লিৌ াঙ্গ বকেুটা হত্ভম্ব হরয় িলরলা, “লেখ েয়সাল এটা বকন্তু িাড়ািাবড় হরয় র্ারচ্ছ!” 
- “এরত্ িাড়ািাবড়  কী লেখবল?” 
- “লত্া  আ  আমা  জাত্ আলাো। আবম অনয জারত্  হরয় লত্ারে  উৎসরি লর্াি বিরত্ পাব  না। আ  তু্ই ও আমারক 
লত্ারে  অনুষ্ঠারন লর্াি বেরত্ িলরত্ পাব স না। লকননা লত্ারে  ধরমব িলা আরে, ‘লাকুম বেনুকুম ওয়াবলয়া েীন – র্া  র্া  ধমব 
ত্া  ত্া ’।” 

েয়সাল লিৌ ারঙ্গ  হাত্ লেরড় বেরলা। এ প  িলরলা, “এই কথাটা লত্া  বকেুেণ আরি মরন বেরলা না?” 
লিৌ াঙ্গ েয়সারল  প্ররশ্ন  জিাি বেরলা না। 
. 
[বত্ন] 
. 
বিজয় েশ্মী লশ্ষ হরলা। প বেন সকালরিলা েয়সাল নেী  ধার  হাাঁটরত্ লি  হরলা। নেী  বেগ্ধ হাওয়ায় অিিাহন ক া  
মজাই আলাো। নেীটা আজ িড়ই অরচনা লািরে। েয়সাল জিুথিু হরয় নেী  বেরক ত্াবকরয়  ইরলা। কাল লর্ েূিবা  মূবত্বগুরলা 
পাবনরত্ িুিারনা হরয়রে, আজ ত্া লভরস উরঠরে। আ  মূবত্বগুরলা  চাব বেরক মাবে ভযান ভযান ক রে। মূবত্বগুরলা  এই অিস্থা 
লেরখ েয়সারল  একবট আয়ারত্  কথা স্ম ণ হরলা। 

“লহ মানুষ! একবট উপমা লেয়া হরচ্ছ, লসটা মরনারর্াি বেরয় লশ্ান। লত্াম া আল্লাহ  পব িরত্ব র্ারে  পূরজা কর া, ত্া া কখরনা 
একবট মাবেও সৃবষ্ট ক রত্ পা রি না। র্বেও ত্া া সকরল একবত্রত্ হয়। আ  মাবে র্বে ত্ারে  বনকট হরত্ বকেু বেবনরয় বনরয় 
র্ায়, ত্রি ত্া া ত্া  (মাবে ) কাে লথরক ত্া উদ্ধা ও ক রত্ পা রি না। পূজা ী ও পূবজত্ কত্ই না েূিবল!” [২] 

আয়াত্বট স্ম ণ হরত্ই েয়সাল মরন মরন িলরলা, “মহান আল্লাহ সত্য িরলরেন।” 

 
১) ইিনু মার্াহ, আস-সুনান, ১/৩৪৯, আলিানী, সহীহুত্ ত্া িীি, ১/১৭২। 
২) সূ া আল -হািঃ ৭৩।  
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১৬২ 

‘সািআতু্ল আহরুে’ [৭বট উপভাষা / 7 Dialects] বক কু আরন  একাবধক 
ভাশ্বন?অরনরকই সািআতু্ল আহরুে িা কু আরন  ৭ হ ে (7 dialects)  
-লহাসাইন শ্াবকল 
 

বনরয় প্রশ্ন তু্রল থারকন এিং অবভরর্াি কর  থারকন এটা নাবক কু আরন  বিবভন্ন ভাশ্বন িা সংস্ক ণ(নাউরু্বিল্লাহ)। অরনক 
সমরয় বিষ্টান বমশ্না ী বকংিা নাবিক মুিমনা া বিবভন্ন জায়িায় প্রাপ্ত প্রাচীন কু আরন  কবপ  কথা প্রচা  কর ন লর্গুরলারত্ 
বকেু শ্ব্দ ও িাকয িত্বমারন প্রচবলত্ কু আরন  লথরক বকেুটা বভন্ন। এভারি ত্া া আল কু আরন  সং েণ ও সঙ্কলনরক 
প্রশ্নবিদ্ধ কর ন, ত্া া িলরত্ চান লর্ কু আন বঠকভারি সং বেত্ হয়বন এিং সাহািীিণ আল কু আনরক পব িত্বন কর  
লেরলরেন (নাউরু্বিল্লাহ)। আসুন এইসি অবভরর্ারি  স্বরুপ সন্ধারন র্াওয়া র্াক। 
. 
হা ে িহুিচরন আহরুে ج(  অথব বকনা া, ত্ট, কূলভূবম ইত্যাবে।[১](حرف أحرف .
. 
লর্মন আল্লাহ িরলন,  
َ  يَْعبُدُ  َمن ٱلنَّاِس  َوِمنَ  ۖ   َحْرف    َعلَىٰ  ٱّللَّ   
অনুিােঃ বকেু বকেু মানুষ আরে র্া া বেধা (প্রারি োাঁবড়রয়) আল্লাহ  ইিাোত্ কর । (সূ া হাি, ২২:১১)  
. 
সাত্ হ রে কু আন নাবর্রল  বিষয়বট অরনক হাবেস ো া প্রমাবনত্। ،  
ইিন আব্বাস ( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন,”  াসূলুল্লাহ্(وسلم عليه للا صلى) িরলরেন, বজি াঈল (আ) আমারক একভারি 
কু আন বশ্ো বেরয়রেন। এ প  আবম ত্ারক অনযভারি পাঠ ক া  জনয অনুর াধ ক রত্ লািলাম এিং পুনঃ পুনঃ অনযভারি 
পাঠ ক া  জনয অিযাহত্ভারি অনুর াধ ক রত্ থাকরল বত্বন আমা  জনয পাঠ পদ্ধবত্ িাবড়রয় লর্রত্ লািরলন। অিরশ্রষ বত্বন 
সাত্ হ রে বত্লাওয়াত্ কর  সমাপ্ত ক রলন।” [২]  
. 
◘ এই সাত্ আহরুে িা হ ে ো া মূলত্ উরেশ্য বক? 
. 
উলামা া অরনক আরি লথরকই এই সাত্ হ ে ো া বক উরেশ্য ত্া বনণবয় ক রত্ লর্রয় মত্রভে কর রেন। ত্রি সিরচরয় বিশুদ্ধ 
ও বনভব রর্ািয মত্ সম্পরকব শ্ায়খ সাবলহ আল মূনাবিে িরলন,  
 باب من فاختَلفها :بالمعنى اختلفت وا ن بالمعنى تتفق وقد باللفظ تختلف القراءة من أوجه سبعة أنها معناها في قيل مما اْلقوال أحسن
لتعارضوا التضاد باب من َل والتغاير التنوع   
“এই বিষরয় উলামারে  লথরক িবণবত্ সিবাবধক প্রাধানযপ্রাপ্ত মত্ হরলা লর্ এই সািআতু্ল আহরুে বক ায়ারত্  সাত্বট বিরশ্ষ 
পদ্ধবত্ র্া শ্রব্দ  বেক লথরক সাংঘবষবক হরলও অরথব  বেক লথরক এক। আ  র্বে ও অরথব  বেক লথরক এরক অপর   বিপ ীত্ 
হয় ও, ত্রি ত্া নিবচরত্রয  বেক লথরক সামবগ্রক ভারি এরক অপর   বির াধী নয়”[৩]  
. 
আম া এখন কু আরন  হ ে সাত্বট  সামানয পব চয় জানরিা ও এই সম্পবকবত্ বকেু উোহ ণ লেরখ লনই- 
কু আরন হ ে সাত্ভারি বভন্ন হরত্ পার  
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(১) বভন্ন শ্রব্দ একই অথব প্রকাশ্; 
(২) শ্ব্দ ও অথব উভয়রত্ই পাথবকয হওয়া; 
(৩) শ্রব্দ  লর্াজন-বিরয়াজরন অরথব  অবভন্নত্া; 
(৪) শ্রব্দ আি-বপে হওয়া ও অরথব  অবভন্নত্া; 
(৫) ই ারি  বভন্নত্া ও অরথব  অবভন্নত্া; 
(৬) ওয়াক্বরে বভন্নত্া; ও  
(৭) উচ্চা রণ বভন্নত্া। 
. 
(১) বভন্ন শ্রব্দ একই অথব প্রকাশ্ঃ 
সাত্ হ রে  প্রকা রভরে  একবট হরলা বভন্ন শ্ব্দ ত্রি একই অথব প্রকাশ্ ক রি। লর্মন বনরম্ন উোহ ণ লপশ্ ক া হরলা- 
. 
আল্লাহ িরলন,  
ٰٓأَيَُّها ـٰ ا   ٱلَِّذينَ  يَ ا   بِنَبَإ    فَاِسٌق   َجآَءُكمْ  إِن َءاَمنُوٰٓ ا تُِصيبُوا   أَن فَتَبَيَّنُوٰٓ لَة    قَْوًم  ـٰ ِدِمينَ  فَعَْلتُمْ  َما َعلَىٰ  فَتُْصبُِحوا   بَِجَه ـٰ  نَ
অনুিােঃ মুবমনিণ! র্বে লকান পাপাচা ী িযবি লত্ামারে  কারে লকান সংিাে আনয়ন কর , ত্রি লত্াম া প ীো কর  লেখরি, 
র্ারত্ অজ্ঞত্ািশ্ত্ঃ লত্াম া লকান সম্প্রোরয়  েবত্সাধরন প্রিৃি না হও এিং পর  বনরজরে  কৃত্করমব  জরনয অনুত্প্ত না হও। 
(সূ া হুজু াত্, ৪৯:৬) 
. 
এবট হরচ্ছ এই আয়ারত্  আমারে  পব বচত্ বক ায়ারত্  ইিা াত্(মূল লটেট)। উপর  লমাটা অের  আন্ডা লাইন ক া শ্ব্দবট 
হরলা োত্ািাইইয়ানু(ا  র্া  অথব হরলা প ীো কর  লেখরি(লেরল আম ) । বকন্তু অনযানয বকেু বক ায়ারত্ এই (فَتَبَيَّنُوٰٓ
োত্ািাইইয়ানু(فتثبتوإ)শ্ব্দবট  স্থরল এরসরে োত্াোব্বাতু্(فتثبتوإ). অথবাৎ,  
পব বচত্ বক ায়াত্ঃ (ٌق  فَاسِ  َجآَءُكمْ  إِن ا   بِنَبَإ      (فَتَبَيَّنُوٰٓ
বভন্ন বক ায়াত্ঃ (فتثبتوإ   بِنَبَإ    فَاِسٌق   َجآَءُكمْ  إِن) 
োত্ািাইইয়ানু(ا  এই েুবট শ্রব্দ  অথবই এক ত্া হরলা প ীো কর  লেখা, প্রবত্বষ্ঠত্ ক া ইত্যাবে। (فتثبتوإ)ও োত্াোব্বাতু্ (فَتَبَيَّنُوٰٓ
এখারন উরল্লখয লর্, আ ি া নুকত্া িযিহার  অভযি বেরলা না ত্াই আম া র্বে োত্ািাইইয়ানু ও োত্াোব্বাতু্ শ্ব্দ েুইবটরক 
নুকত্া োড়াই লেবখ ত্রি েুবট শ্ব্দই একই  কম। 
. 
(২) শ্রব্দ ও অথব উভয়রত্ই পাথবকয হওয়াঃ  
সাত্ হ রে  মরধয ২য় হরলা লর্খারন শ্ব্দ ও অথব উভয়রত্ই পাথবকয পব িবনত্ হয়। লর্মন উোহ ণস্বরুপ িলা র্ায়- 
اَوإِذَ  ا َرأَْيتَ  ثَمَّ  َرأَْيتَ   ا نَِعيًم    َكِبيًرا َوُمْلًك 
অনুিােঃ আপবন র্খন লসখারন বিশ্াল লনয়ামত্ াবজ ও সাম্রাজয লেখরত্ পারিন। (সূ া ইনসান, ৭৬ :২০(  
এখারন মুলক( ًُمْلك) অথব সাম্রাজয। ত্রি বকেু বকেু বক ায়ারত্ এরসরে আয়ারত্  মূলক( ًُمْلك) শ্রব্দ  পব িরত্ব মাবলক(مالك) অথবাৎ, 
সম্রাট শ্ব্দ এরসরে। অথবাৎ,  
পব বচত্ বক ায়াত্- ( ا َرأَْيتَ  ثَمَّ  َرأَْيتَ  َوإِذَا ا نَِعيًم   (َكبِيًرا َوُمْلًك 
অনুিােঃ আপবন র্খন লসখারন বিশ্াল লনয়ামত্ াবজ ও সাম্রাজয লেখরত্ পারিন। 
বভন্ন বক ায়াত্- (ا َرأَْيتَ  ثَمَّ  َرأَْيتَ  َوإِذَا  (َكبِيًرا َومالكا نَِعيًم 
অনুিােঃ আপবন র্খন লসখারন বিশ্াল লনয়ামত্ াবজ ও মহান সম্রাটরক লেখরত্ পারিন। 
েুবট শ্ব্দ পব পূণব বভন্ন অথব প্রকাশ্ ক রে। ত্রি সত্য কথা হরলা এরত্ অরথব  পব িত্বন লমারটও লোষনীয় নয়। লকননা মুলক িা 
সাম্রাজয ো া জান্নাত্রক িুোরনা হরচ্ছ আ  মাবলক ো া আল্লাহরক িুোরনা হরচ্ছ। মাবলকরক লেখা িলরত্ আল্লাহ  েশ্বনরক 
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িুোরনা হরচ্ছ। েুবট শ্রব্দ  অথবই ইসলামী আকীো  সারথ সামিসযশ্ীল। ত্াই অরথব  বভন্নত্া এখারন লমারটই সমসযা  কা ণ 
নয়। 
. 
(৩) শ্রব্দ লর্াজন-বিরয়াজন ত্রি অরথব  অবভন্নত্াঃ 
কখরনা কখরনা শ্রব্দ লর্াজন িা বিরয়াজরন  কা রণ পাথবকয ঘরট থারক। লর্মন উোহ ণস্বরুপ িলা র্ায়- 
আল্লাহ িরলন,  
بِقُونَ  ـٰ لُونَ  َوٱلسَّ ِجِرينَ  ِمنَ  ٱْْلَوَّ ـٰ ن    ٱتَّبَعُوُهم َوٱلَِّذينَ  َوٱْْلَنَصارِ  ٱْلُمَه ـٰ ِضىَ  بِإِْحَس ُ  رَّ ت    لَُهمْ  َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا   َعْنُهمْ  ٱّللَّ ـٰ رُ  تَْحتََها تَْجِرى َجنَّ ـٰ  ٱْْلَْنَه
ِلدِ  ـٰ ينَ َخ ا فِيَهآ  ُۚۖ  أَبَدً  ِلكَ ذَ   ٰۖ   ٱْلعَِظيمُ  ٱْلفَْوزُ  

অনুিােঃ আ  র্া া সিবপ্রথম বহজ ত্কা ী ও আনো রে  মারে পু াত্ন, এিং র্া া ত্ারে  অনুস ণ কর রে, আল্লাহ লস সমি 
ললাকরে  প্রবত্ সন্তুষ্ট হরয়রেন এিং ত্া াও ত্াাঁ  প্রবত্ সন্তুষ্ট হরয়রে। আ  ত্ারে  জনয প্রস্তুত্ ল রখরেন কানন-কুি, র্া  
ত্লরেশ্ বেরয় প্রিাবহত্ প্রস্রিণসমূহ। লসখারন ত্া া থাকরি বচ কাল। এটাই হল মহান কৃত্কার্বত্া। (সূ া ত্াওিা, ৯:১০০) 
আম া কু আরন অনযানয অরনক স্থারনই জান্নারত্  নেী  িণবনায় ত্াজ ী বমন ত্াহবত্হাল আনহা  উরল্লখ পাই শুধু এই আয়াত্বট 
োড়া লর্খারন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা জান্নারত্  নেী  িণবনায় “ত্াজ ী ত্াহবত্হাল আনহা  (رُ  تَْحتََها تَْجِرى ـٰ   িযিহা (ٱْْلَْنَه
কর রেন। ত্রি অনয বকেু বক ায়ারত্ এই স্থরলও ত্াজ ী বমন ত্াহবত্হাল আনহা (ر تَْحتََها من تَْجِرى ـٰ   এ  িযিহা  লে ক (ٱْْلَْنَه
র্ায়। অথবাৎ,  
পব বচত্ বক ায়ারত্- ( َعدَّ َوأَ  ت    لَُهمْ   ـٰ ر تَْحتََها تَْجِرى َجنَّ ـٰ  (ٱْْلَْنَه
বভন্ন বক ায়ারত্- ( َّت    لَُهمْ  َوأََعد ـٰ ر تَْحتََها من تَْجِرى َجنَّ ـٰ  (ٱْْلَْنَه
এই েুই বক ায়ারত্ই আয়ারত্  অরথব  সামানযও পব িত্বন না ঘটা সরত্ত্বও শুধুমাত্র শ্রব্দ  হয় লর্াজন অথিা বিরয়াজন ঘরট 
থারক। 
. 
(৪) শ্রব্দ  আি-বপে হরয় থারক এিং অথব অপব িবত্বত্ থারকঃ  
এই লেরত্র উোহ ণ লেওয়া লর্রত্ পার - 
. 
(ক) আল্লাহ িরলন,  
َ  إِنَّ  لَُهمَوأَْموَ  أَنفَُسُهمْ  ٱْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  ٱْشتََرىٰ  ٱّللَّ ٰۖ ُۚۖ  ٱْلَجنَّةَ  لَُهمُ  بِأَنَّ   تِلُونَ   ـٰ ِ  َسبِيلِ  فِى يُقَ ْقتَلُونَ َويُ  فَيَْقتُلُونَ  ٱّللَّ    ۖ ا َعلَْيهِ  َوْعدًا   ٱلتَّْوَرٰىةِ  فِى َحق  
نِجيلِ  ُۚۖ  َوٱْلقُْرَءانِ  َوٱْْلِ ِ  ِمنَ  بِعَْهِدهِۦ أَْوفَىٰ  َوَمنْ   ُۚۖ  ٱّللَّ ُۚۖ  بِهِۦ بَايَْعتُم ٱلَِّذى ِببَْيِعُكمُ  فَٱْستَْبِشُروا    ِلكَ َوذَ   ٰۖ  ٱْلعَِظيمُ  ٱْلفَْوزُ  ُهوَ  
অনুিােঃ আল্লাহ িয় কর  বনরয়রেন মুসলমানরে  লথরক ত্ারে  জান ও মাল এই মূরলয লর্, ত্ারে  জনয  রয়রে জান্নাত্। ত্া া 
রু্দ্ধ কর  আল্লাহ   ারহঃ অত্ঃপ  মার  ও মর । ত্ও াত্, ইবিল ও লকা আরন বত্বন এ সত্য প্রবত্শ্রুবত্রত্ অবিচল। আ  
আল্লাহ  লচরয় প্রবত্শ্রুবত্  োয় লক অবধক? সুত্ াং লত্াম া আনবন্দত্ হও লস ললন-লেরন  উপ , র্া লত্াম া ক ে ত্াাঁ  সারথ। 
আ  এ হল মহান সােলয। (সূ া ত্াওিা, ৯:১১১) 
. 
এখারন লমাটা অের  ও আন্ডা লাইন ক া েুবট শ্ব্দ লেখরত্ পাবচ্ছ র্া হরলা োইয়াকতু্লুনা ওয়া ইয়ুকত্ালুন( ََويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُون 
)অথবাত্, ত্া া মার  ও মর । ত্রি অনয বকেু বক ায়ারত্ এই েুবট শ্ব্দ আরি-বপরে হরয়রে। অথবাৎ, োইয়ুকত্ালুনা ওয়া 
ইয়াকতু্লুন()। অথবাৎ,  
পব বচত্ বক ায়াত্ تِلُونَ ( - ـٰ يُقَ ِ  َسبِيلِ  فِى   ( َويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُونَ  ٱّللَّ
বভন্ন বক ায়ারত্- ( َتِلُون ـٰ  (فيقتلون فيقتلونِ  ٱّللَّ  َسبِيلِ  فِى يُقَ
. 
(৫) ই ারি মত্পাথবকয ও অরথব অবভন্নত্াঃ 
ই াি িলরত্ আ িী শ্রব্দ  লশ্রষ  হা াকাত্ বনণবরয়  পদ্ধবত্রক লিাোয়। ই াি বত্ন প্রকা  র্থা মা েু, মানসুি ও মাজরু । 
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এ  উোহ ণ বনম্নরুপ- 
. 
আল্লাহ িরলন,  
 ِ وَ  فِى َما لَهُۥ ٱلَِّذى ٱّللَّ ـٰ َم تِ ٱلسَّ ٰۖ ۖ   ٱْْلَْرِض  فِى َوَما  ِفِرينَ  َوَوْيٌل    ـٰ  َشِديد   َعذَاب    ِمنْ  ِل ْلَك
অনুিােঃ বত্বন আল্লাহ; বর্বন নরভামণ্ডল ও ভূ-মণ্ডরল  সিবকেু  মাবলক। কারে রে  জরনয বিপে  রয়রে, করঠা  আর্াি। (সূ া 
ইি াহীম, ১৪:২) 
. 
আন্ডা লাইন ক া অংশ্বট আল্লাবহ( ِ  ,। আল্লাহ শ্ব্দবট  সরঙ্গ লোট হা এ  বনরচ কাস াহ িা লর্  হরয় আল্লাবহ হরয়রে অথবাৎ(ٱّللَّ
এই শ্ব্দবট মাজরু  অিস্থায় আরে। ত্রি বকেু বকেু বক ায়ারত্ এখারন আল্লাবহ ) ِ ٱّللَّ ) এ  স্থরল োম্মাহ ো া মা েু ভারি 
আল্লাহু( ُ   ,িযিহ্রত্ হরয়রে। অথবাৎ (ٱّللَّ
পব বচত্ বক ায়ারত্- ( ِ وَ  فِى َما لَهُۥ ٱلَِّذى ٱّللَّ ـٰ َم تِ ٱلسَّ ٰۖ  (ٱْْلَْرِض  فِى َوَما 
বভন্ন বক ায়ারত্- ( ُ وَ  فِى َما لَهُۥ ٱلَِّذى ٱّللَّ ـٰ َم تِ ٱلسَّ ٰۖ  (ٱْْلَْرِض  فِى َوَما 
অরথব লকারনা বভন্নত্া হয়বন। 
. 
(৬) ওয়াকরে মত্পাথবকযঃ 
ওয়াকে িলরত্ কু আরন  বিবভন্ন স্থারন থামা  বনরেবশ্রক লিাোয়। বিবভন্ন বক ায়ারত্ এই ওয়াকরে মত্পাথবকয হরয়রে। লর্মন, 
. 
আল্লাহ িরলন,  
ۖ   ٱْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  ََل  قَالَ  ُ  يَْغِفرُ   ۖ   لَُكمْ  ٱّللَّ ِحِمينَ ٱلرَّ  أَْرَحمُ  َوُهوَ   ٰۖ  
অনুিােঃ িলরলন, আজ লত্ামারে  বিরুরদ্ধ লকান অবভরর্াি লনই। আল্লাহ লত্ামারে  লক েমা করুন। বত্বন সি লমরহ িানরে  
চাইরত্ অবধক লমরহ িান। (সূ া ইউসুে, ১২:৯২) 
. 
এই আয়ারত্ আমারে  পব বচত্ বক ায়ারত্ ওয়াকে হরি ( َٱْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  ََل  قَال ) এ  পর । ত্রি বকেু বক ায়রত্ ওয়াকে 
ক া হরয়রে ( ََعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  ََل  قَال) এ  পর  । অথবাৎ,  
পব বচত্ বক ায়ারত্- ( َٱْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  ََل  قَال   ۖ ُ  يَْغِفرُ    ( لَُكمْ  ٱّللَّ
বভন্ন বক ায়ারত্- ( َِريبَ تَثْ  ََل  قَال ُ  يَْغِفرُ  ٱْليَْومَ  َعلَْيُكُم؛   ۖ   لَُكمْ  ٱّللَّ  )  
. 
এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, আলাইকুম( َُعلَْيُكم) শ্ব্দবট  পর  ওয়াকে হরয়রে আ  আলইয়াওমা( َٱْليَْوم ) শ্ব্দবট পর   আয়ারত্  
শুরুরত্ লর্াি হরয়রে। ত্খন এ  অথব একটু বভন্ন হরি পূরিব কা  অথব লথরক। আ  ত্া হরলা- 
“লত্ামারে  উপ  (পূরিব  আলইয়াওমা শ্ব্দবট না থাকায় “আজ”” হরিনা) লকারনা অবভরর্াি লনই, আজ(পূরিব  অনুিারে “আজ” 
শ্ব্দবট বেরলানা) আল্লাহ লত্ামারে রক েমা কর  বেন।” 
. 
(৭) উচ্চা রণ পাথবকযঃ  
লর্মন, 
ِ  بِْسمِ  فِيَها ٱْرَكبُوا   َوقَالَ  ُۚۖ  َوُمْرَسٰىَهآ َمْج۪رٰىَها ٱّللَّ غَفُوٌر  لَ  َربِ ى إِنَّ   ِحيٌم     رَّ
এই আয়ারত্ আন্ডা লাইনকৃত্ মাজ াহা(َمْج۪رٰىَها) শ্ব্দরক আ িীরত্ অরনরক মাজর হা ও উচ্চা ণ কর  থারকন। এমবন ভারি 
আ িী হ ে ‘বসন’(س) ও লসায়াে(ص) এ  উচ্চা রণ আ িরে  মারে পাথবকয পব লবেত্ হয়। এ ধ রন  উচ্চা ণিত্ পাথবরকয  
কা রণ অরথব  লকারনাই পব িত্বন সাবধত্ হয়না। 
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. 
এখারন একবট অবত্ গুরুত্বপূণব মূলনীবত্ মরন  াখরত্ হরি লর্, এই সাত্ ধ রন  বক াআত্ সিগুরলাই  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  
অনুরমাবেত্ ও ত্াাঁ  লথরক মুত্াওয়াবত্  িণবনা ো া প্রমাবনত্। এ  প্রমান বনরম্ন  হাবেসবট লথরক পাই- 
. 
উম  ইব্ন খািাি ( া) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আবম বহশ্াম ইব্ন হাকীম ( া) লক  াসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  জীিেশ্ায় সূ া েু কান 
বত্লাওয়াত্ ক রত্ শুরনবে এিং িভী  মরনারর্াি সহকার  আবম ত্া  বক াআত্ শুরনবে। বত্বন বিবভন্নভারি বক াআত্ পাঠ 
কর রেন; অথচ  াসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক এভারি বশ্ো লেনবন। এ কা রণ সালারত্  মারে আবম ত্া  উপ  োাঁবপরয় পড়া  জনয 
উেযত্ হরয় পরড়বেলাম, বকন্তু িড় করষ্ট বনরজরক সামরল বনলাম। ত্া প  লস সালাম বে ারল আবম চাে  বেরয় ত্া  িলা লপাঁবচরয় 
ধ লাম এিং বজরজ্ঞস ক লাম,লত্ামারক এ সূ া লর্ ভারি পাঠ ক রত্ শুনলাম, এভারি লত্ামারক লক বশ্ো বেরয়রে? লস িলল, 
 াসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) -ই আমারক এভারি বশ্ো বেরয়রেন। আবম িললাম, তু্বম বমথযা িলে। কা ণ, তু্বম লর্ পদ্ধবত্রত্ পাঠ কর ে, এ  
লথরক বভন্ন পদ্ধবত্রত্  াসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক বশ্ো বেরয়রেন। এ প  আবম ত্ারক লজা  কর  লটরন  াসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে 
বনরয় লিলাম এিং িললাম, আপবন আমারক সূ া েু কান লর্ পদ্ধবত্রত্ পাঠ ক রত্ বশ্বখরয়রেন এ ললাকরক আবম এ  লথরক 
বভন্ন পদ্ধবত্রত্ ত্া পাঠ ক রত্ শুরনবে। এ কথা শুরন  াসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, ত্ারক লেরড় োও। বহশ্াম, তু্বম পাঠ কর  লশ্ানাও। 
ত্া প  লস লসভারিই পাঠ কর  লশ্ানাল  ,লর্ভারি আবম ত্ারক পাঠ ক রত্ শুরনবে। ত্খন আল্লাহ   াসূল িলরলন ,এভারিই 

নাবর্ল ক া হরয়রে। এ প  িলরলন ,লহ উম  !তু্বমও পড়। সুত্ াং আমারক বত্বন লর্ভারি বশ্ো বেরয়রেন ,লসভারিই আবম 
পাঠ ক লাম। এিা ও  াসূলুল্লাহ্)  িলরলন, এভারিও কু আন নাবর্ল ক া হরয়রে। এ কু আন সাত্ উপ (আিবলক) ভাষায় (ملسو هيلع هللا ىلص
নাবর্ল ক া হরয়রে। সুত্ াং লত্ামারে  জনয র্া সহজত্ , লস পদ্ধবত্রত্ই লত্াম া পাঠ ক । [৪] 
. 
এ কমটা ক া হরয়রে উম্মারত্  জরনয সহজীক রণ  জরনযই। বনরম্ন  িণবনা েুবটরত্ এই বিষয়বট পব ষ্কা  হরয় র্ায়। 
. 
উিাই ইিন কা’ি ( া-) লথরক িবণবত্ । বত্বন িরলন, আবম মসবজরে বেলাম । এক িযবি প্রিরশ্ কর  সালাত্ আোয় ক রত্ 
লািল । লস এমন এক ধ রল  বক াআত্ ক রত্ লািল আমা  কারে অবভনি মরন হল । পর  আ  একজন প্ররিশ্ কর  ত্া  
পূিবিত্বী িযবি হরত্ বভন্ন ধ রন  বক া-আত্ ক রত্ লািল । সালাত্ লশ্রষ আম া সিাই  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে লিলাম । 
আবম িললাম, এ িযবি এমন বক া আত্ কর রে র্া আমা  কারে অবভনি লঠরকরে এিং অনযজন প্ররিশ্ কর  ত্া  পূিবিত্বী জন 
হরত্ বভন্ন বক া-আত্ পাঠ কর রে । ত্খন  াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারে  উভয়রক (বক া আত্ পাঠ ক রত্ ) বনরেবশ্ বেরলন । ত্া া 
উভরয়ই বক া-আত্ পাঠ ক ল । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারে  েু-জরন  (বক া-আরত্ ) ধ নরক সুন্দ  িলরলন । েরল আমা  মরন নিী 
 এ  কু আরন  প্রবত্ বমথযা অবিশ্বাস ও সরন্দরহ  উরমাষ লেখা বেল । এমন বক জাবহলী রু্রিও আমা  এমন খটকা (ملسو هيلع هللا ىلص)
জারিবন । আমা  লভত্র  সৃষ্ট খটকা অিরলাকন কর   াসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) আমা  িুরক সরজার  আঘাত্ ক রলন । েরল আবম 
ঘমবাি হরয় লিলাম এিং লর্ন আবম ভীত্ সযি হরয় মহা মহীয়ান আল্লাহ  বেরক লেখবেলাম । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক িলরলন-, ওরহ 
উিাই! আমা  কারে (বজি াঈল (আঃ)-লক লপ্র ণ ক া হরয়রে লর্, আবম লর্ন কু আন এক হ রে বত্লাওয়াত্ কব  । আবম 
ত্খন ত্াাঁ  কারে পূন ায় অনুর াধ ক লাম আমা  উম্মারত্  জনয সহজ করুন । বেত্ীয়িা  আমারক িলা হল লর্, েুই হ রে ত্া 
বত্লাওয়াত্ ক রি । ত্খন ত্াাঁ  কারে আিা  অনুর াধ ক লাম, আমা  উম্মারত্  জনয সহজ কর  বেরত্ । তৃ্ত্ীয়িা  আমারক 
িলা হল লর্ সাত্ হ রে ত্া বত্লাওয়াত্ ক রি এিং র্ত্ িা  আপনারক জিাি বেরয়বে ত্া  প্রবত্বট  িেরল আপনা  জনয 
একবট সাওয়াল! আমা  উম্মাত্রক েমা করুন । লহ আল্লাহ ! আমা  উম্মাত্রক েমা করুন । আ  তৃ্ত্ীয় প্রাথবনাবট বিলবম্বত্ 
কর  ল বখবে লস বেরন  জনয লর্ বেন সা া সৃবষ্ট এমন বক ইি াহীম (আঃ) ও আমা  প্রবত্ আকৃষ্ট হরিন।[৫] 
. 
উিাই ইিন কা’ি ( া-) লথরক িবণবত্ লর্ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িনূ বিোর   জলাভূবম (লিািা)-  কারে বেরলন । উিাই ( া-) িরলন, ত্খন 
বজি াঈল (আঃ) ত্াাঁ  বনকরট এরস িলরলন, আল্লাহ আপনারক আরেশ্ কর রেন লর্ আপনা  উম্মাত্ এক ধ রন  কু আন পাঠ 



 

628 

ক রি । ত্খন নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, আবম আল্লাহ  কারে ত্া  মাজবনা ও েমা প্রাথবনা ক বে । আমা  উম্মাত্রত্া এ হুকুম পালরন 
সমথব হরি না । পর  বজি াঈল (আঃ) বেত্ীয়িা  ত্া  কারে আিমন কর  িলরলন, আল্লাহ আপনারক হুকুম কর রেন লর্, 
আপনা  উম্মাত্ েু’ধ রন  কু আন পাঠ ক রি । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, আবম আল্লাহ  সকারশ্ ত্া  মাজবনা ও েমা প্রাথবনা ক বে 
আমা  উম্মাত্রত্া ত্া পালরন সমথব হরি না । ত্া প  বত্বন ত্াাঁ  কারে তৃ্ত্ীয়িা  এরস িলরলন, আল্লাহ আপনারক হুকুম 
কর রেন লর্, আপনা  উম্মাত্ বত্ন হ রে কু আন পাঠ ক রি । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, আবম আল্লাহ  সমীরপ ত্াাঁ  মাজবনা ও েমা 
প্রাথবনা ক বে, আমা  উম্মাত্ লত্া এবট পালরন  সমথব  ারখ না । ত্া প  বজি াঈল (আঃ) চতূ্থব িা  নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) -এ  কারে 
এরস িলরলন, আল্লাহ আপনারক হুকুম কর রেন লর্, আপনা  উম্মাত্ সাত্ হ রে কু আন পাঠ ক রি এিং এ  লর্ লকান হ ে 
ও ধ ন অনুসার  ত্া া পাঠ ক রল ত্া-ই র্থাথব হরি ।[৬] 
. 
আ  এই বক ায়াত্গুরলা আম া বিবভন্ন ইমামরে  নারম বচরন থাকরল ও এ  মূল সূত্র  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌরে। উরল্লখয লর্, 
স্বল্পসংখযক  ািী ো া িণবনাকৃত্(মুত্াওয়াবত্  নয় এমন), লকারনা অপব বচত্(িাইব  মাশ্হু ), মুনকাবত্(বিবচ্ছন্ন) সনরে িবণবত্, 
মাওেু(জাল-িারনায়াট) সনরে িবণবত্ ও শ্ার্(বি ল) ধ রন  বক ায়াত্ গ্রহনরর্ািয নয়। বক ায়ারত্  বিখযাত্ ইমামরে  নাম 
বনম্নরুপঃ- 
. 
১। নাবেঈ ইিনু নুয়াইম(মৃ ১৬৯বহ) 

২। আবসম বিন নুজুে(মৃ ১২৭বহ) 

৩। হামর্াহ বিন হাবিি আল কুবে(মৃ ১৫৬বহ) 

৪। ইিনু আবম (মৃ ১১৮বহ) 

৫। আিুল হাসান বকসাঈ(মৃ ১৮৯বহ) 

৬। ইিনু কাবে  (মৃ ১২০বহ) 

৭। আিু আম  ইিনু আলা(মৃ ১৫৪বহ) 
. 
➫ সম্ভািয প্রশ্নঃ- 
. 
○ এক্, কু আন র্বে সাত্ হ রেই হরয় থারক ত্াহরল লাওরহ মাহেুরজ লকান হ রে  কু আন সং বেত্ আরে? 
● উি ঃ এ  জিাি হাবেরসই আরে।  াসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, বজি াঈল (আ) আমারক একভারি কু আন বশ্ো বেরয়রেন। 
প িত্বীরত্  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) মানুরষ  সুবিধা  জরনয বজি াঈল(আ) এ  কারে অনযানয হ রে বশ্খারত্ অনুর াধ কর রেন ত্া প  
বজি াঈল(আ) সাত্ হ রে কু আন বশ্খান। অথবাৎ, কু আন প্রথরম লর্ভারি নাবর্ল হরয়বেরলা লসই কু আনই লাওরহ মাহেুরজ 
সং েন ক া আরে। আল্লাহু আ’লাম। 
. 
○ েুই, কু আন সং েরন  োবয়ত্ব লত্া আল্লাহই বনরয়রেন ত্াহরল এই কু আন বনরয় এত্ মত্পাথবকয লকন হরি? 
● উি ঃ এগুরলা এমন লকারনা মত্পাথবকয লমারটই নয় লর্ এই কা রণ কু আরন  বচ িন সরত্য একটুও োাঁটল ধর রে। আ  
পূরিবই পব ষ্কা  ক া হরয়রে লর্ এই মত্পাথবরকয  ধ ন লকমন। এই বক াআরত্  িা আহরুরে  পাথবরকয  কা রণ লমারটই 
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কু আনরক প্রশ্নবিদ্ধ ক া র্ায়না। ি ং ত্খন লথরক আজ পর্বি কু আন বটরক আরে লকাবট লকাবট হারেজ এরক িুরক ধা ন 
কর  আজ ও জমীরন  িুরক হাাঁরট র্া  মরধয আ িী  প্রাথবমক জ্ঞান ও লনই এমন ও অরনরক আরেন। ত্িুও ত্া া সমূ্পণব 
বিরেবশ্ ভাষা  একবট িইরয়  আিারিাাঁড়া মুখস্থ কর  ল রখরেন ও রু্ি প ম্প ায় এবট একমাত্র এিং একমাত্র কু আরন ই 
মুবর্র্াহ র্া  সামানযত্ম প্রবত্েবন্দ্বত্া ক া  মত্ আ  লকারনা িই এই ধ নী  িুরক পাওয়া র্ারিনা। বনেশ্বন লত্া েবড়রয় বেবটরয় 
আরেই ত্রি লনওয়া  মত্ লকউ বক আরে? 

 
[১] Arabic-English Dictionary for Quranic Usage, p-201; কু আরন  অথব িুো  সহজ অবভধান, আিেুল হালীম, পৃ-
৬৫(IslamHouse.com.bd) 
[২] সহীহ িুখা ী,(ইো), োর্াবয়লুল কু আন, ৮/৩৪০, হা-৪৬২৫ 
[৩] https://islamqa.info/ar/5142 
[৪] সহীহ িুখা ী, োর্াবয়লুল কু আন 
[৫] সহীহ মুসবলম,(ইো), ৩/১৬৭, হা-১৭৮১ 
[৬] ঐ, হা-১৭৮৩ 
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১৬৩ 

একবট ললজুড়িৃবি  িযিরচ্ছে 
-লমাঃ মবশ্উ   হমান  

 

ললজ। 

আ ও লস্পবসবেকযাবল িলরল, িঙ্গরেশ্ীয় চারু-কারুকলা িযাকগ্রাউরন্ড  বিজ্ঞানমনস্ক া বনরজরে  পব চয় লেিা  সময় লর্ প্রাণী  
িংশ্ধ  হিা  োিী কর - লসই িানর   ললজ। 
এই ললজ বনরয় লসসি সাবহত্যকলা  বিজ্ঞানীরে  ললজুড়িৃবিটা লিশ্ লেখা  মত্। 
. 
ইন্টা রেইল বকংিা চারুকলা "লযারিার টব "-লত্ বিজ্ঞান ক া মুিমনা া র্খন বনরজরে রক িানর   উি সূ ী প্রমাণ ক া  লচষ্টা 
কর , ত্খন ত্ারে রক িলরত্ লেখা র্ায়- লর্ এই ললজই নাবক ত্ারে  লিরো পূিবপুরুষরে  সারথ বিেযমান লসতু্িন্ধরন  অনযত্ম 
বচহ্নবিরশ্ষ। 
. 
ত্া া িরল লর্ বিিত্বরন  প্রিারহ মানুরষ  ললজ িযিহার   প্ররয়াজন েুব রয় র্ািা  েরল ত্ারে  পূিবপুরুষরে  ললজ থাকরলও 
িত্বমারন মানুরষ  ললজ লনই, 
ত্রি লসই ললরজ  বকেু বচহ্ন নাবক আজও মানুরষ া লেরহ িরয় বনরয় লিড়ায়। 
. 
এই োবি  স্বপরে র্খন প্রমাণ চাওয়া হয়, ত্খন িড়রজা  পাওয়া র্ায় একটা মানিবশ্শু  লেরহ "ললজ"সহ ইটা বমবিরয়ট 
ললরভরল  িইরয়  (উচ্চ মাধযবমক প্রাণীবিজ্ঞান by িাজী আজমল ে  এোম্পল) একটা েবি, 
নয়রত্া "১৯০১" সারল  বত্নবট সাোকারলা ও একবট হারত্ আাঁকা েবি, এিং "ললজ" লেখরত্ পাওয়া লিরে -শুধুমাত্র এটুকুই িলা 
একটা লপজ, 
আ  নাহরল বত্নবট ❝ caudal appendage ❞ -এ  "১৯৮০" সারল প্রকাবশ্ত্ লকস ব রপাটব/স্ট্াবি। 
. 
িযস, এটুকুই। 
ঘুব রয় বেব রয় এগুরলাই িা ংিা  লচারখ  সামরন লোলা লখরত্ থারক। 
এই একই বজবনস িা িা  পু রনা কাসুবন্দ  মত্ িযিহা  কর  লশ্য়াল, পযাাঁচা, ভালু্লক ইত্যাবে  মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা ক রত্ 
লি  হওয়া প্রিল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয় প্রমাণ ক রত্ চায়- লর্ িযিহা  েুব রয় লিরলও পূিবপুরুরষ  লসই হা ারনা নিবশ্ষ্টয ললজ 
এখরনা মারেমরধয উি সূ ী মানুরষ  মারে লেখা র্ায়। 
অত্এি, জয়তু্ িা উইন!! 
. 
আ  এ  স্বপরে লেখা র্ায়, 
লমরুেরন্ড  কবেে নামক লিান িা হাড়রক "লটইলরিান", 
এিং ভ্রূণািস্থায় লেখা র্াওয়া একবট "ললজ"সেৃশ্ িাকচা রক "জামবাবন  িা উইন" আনবস্ট্ লহরকল-এ  িলা এক ভ্রাি, 
fraudulent মত্িারে  অংশ্ বহরসরি "ভ্রূণীয় ললজ" িরল চাবলরয় লেিা  িযাপক লত্াড়রজাড়। 
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. 
বকন্তু এ  লপেরন  িল্প লপেরনই  রয় র্ায়। 
বকংিা হয়রত্ািা মুিমরন  োিীোর  া ইচ্ছাকৃত্ভারিই লপেরন ল রখ লেয়, পারে ত্ারে  মুিমরন  সংকীণবত্া প্রকাশ্ লপরয় র্ায় 
-আল্লাহু 'আলাম। 
লত্া আসা র্াক লস কথায় ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
. 
জরম  পর   ত্থাকবথত্ লর্ "ললজ" বনরয় িযাপক উমােনা, ত্া  কার ে টামবটা হরলা "caudal (lower back) appendage", 
র্া  সারথ "লটইলরিান" নারম প্রচার   লচষ্টা ক া কবেবজয়াল লিানস িা কবেরে  লকান সম্পকবই লনই -র্বেও বিিত্বনিােী া 
ত্া লজা  কর  স্থাপন ক রত্ চায়। 
. 
এই caudal appendage গুরলা ১০০০ জরন মাত্র ১-৩ জরন লেখা র্ায়, র্া  অবধকাংশ্ই লকিলমাত্র বস্কন আ  েযাবট বটসুযরত্ 
িবঠত্। 
. 
আধুবনক এম্ব্রারয়ালবজ  ভাষায়- 
. 
❝ Rarely a caudal appendage is found at birth. Such structures are of varied origin (some are 
teratomata); they practically never contain skeletal elements and are in no sense "tails". ❞ 
[ O ’ Rahilly , R. and Müller, F . , Human Embryology & Teratology , Second Edition , Wiley - Liss , 
1996; in between pages 93-95 ] 
[িইবট  লমাস্ট্ ব রসন্ট এবিশ্ন হরলা থািব এবিশ্ন,লম ২০০১] 
. 
. 
লত্া কবেবজয়াল লিানসগুরলা/কবেেরক "লটইলরিান" নারম চাবলরয় লেওয়া  লর্ পাাঁয়ত্া া ক া হয়, ত্া  েুবলরয়-োাঁবপরয় 
প্রচার   কা রণ লেখা র্ায়, 
লর্ অত্ীরত্ বকেু "নাোন" সাজবন া লকান কা ণ োড়াই, শুদ্ধ িাংলায় "হুোমুোই" মানুরষ  কবেেরক লি  কর  লেলরত্া। 
বঠক লর্মনটা আরি লকান িােবিচা  োড়াই টনবসরল  লেরত্র ক া হরত্া। 
. 
বকন্তু প িত্বীরত্ বঠকই জানা লিল লর্ টনবসরল  েযাব বিয়াল ব বজওরন গুরুত্বপূণব "লচৌবকো ী"-  ভূবমকা আরে, িারনিাাঁরয় না 
ত্াকারয় ত্ারক লকরট লেলরল শ্ি কবেরকারয়ে আরে; লত্া কবেেই িা িাে র্ারি লকন? 
. 
েলােল- 
অরকরজা, অকমবণয িরল লি  কর  লেলা কবেরে  লপরশ্রন্ট  মা াত্মক সমসযায় লভািা। 
লর্মন উঠরত্-িসরত্ কষ্ট, জমোনকালীন সমসযা এমনবক সময়মত্ টয়রলরট না লর্রত্ পা া ও সমসযা। 
. 
র্া  েরল িত্বমারন লকিল এিং লকিলমাত্র এেবিম লাস্ট্ ব জটব বহরসরিই "কবেরজকটমী" ক া হয়, 
বকন্তু ত্খনও িুশ্াল মাসলগুরলা অনযরকাথাও অযাটাচ ক া  লচষ্টা ক া হয়। 
. 
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. 
ত্রি এইসরি  বভবি বহরসরি র্া েড়ারনা হয়, ত্া হরলা লসই ত্থাকবথত্ "ভ্রূণীয় ললজ", র্া প্রকৃত্পরে লকান "ললজ"-এ  
জারত্ও পরড় না। 
. 
এই "ললজ" নাম লেওয়া  লচষ্টা ক া িাকচা  িা িঠরন  সবঠক টামব হরলা "caudal eminence", র্া  অভযির  শুধুমাত্র 
বনউ াল বটউি িা নালীই থারক, আ  বকেু না। 
আ  ত্া সাধা ণত্ ৫ সপ্তাহ লথরক কমরত্ থারক, আ  কখরনা িা র্বে জরম  প  ত্া থারক (হাজার  র্া মাত্র ১-৩ জন), ত্াহরল 
হয় ত্া বনউ াল বটউরি  "অকালপে" িৃবদ্ধ  কা রণ, আ  না হরল সারথ পযারকজ বহরসরি "spina bifida" নামক লমবিরকল 
কবন্ডশ্নরু্ি হরয় থারক। 
. 
অথবাৎ জরম  প  "ললজ" জাত্ীয় র্া বকেুই লেখা র্ায়, সিবরেরত্রই ত্া অযানাটবমকাল অযারনামাবল িরল সংজ্ঞাবয়ত্ ক া হয় -বকন্তু 
কখরনাই এই িঙ্গরেরশ্  মত্ ত্ারক "ললজ" িরল চাবলরয় লেওয়া হয় না। 
. 
উপর াবল্লবখত্ এম্ব্রারয়ালজী  লটেটিুরক  ভাষায়- 
. 
❝ Supernumerary vertebral centra that would later degenerate are not present and hence no tail 
exists ❞ 
[ page 336 ] 
এিং, 
. 
❝ the caudal tip of the trunk appears particularly tapered at 5 weeks , because it contains merely 
neural tube , but is in no sense a (future) vertebrated " tail " . ❞ 
[ in between pages 331-332 ] 
. 
. 
লত্া এখন এসমি ত্থযপ্রমাণাবে  মুরখ িাাঁইগুাঁই কর  িলা হরলা লর্- 
"আচ্ছা বঠক আরে। 
ত্রি কথা হরলা ললজ বনরয় জমারনা এক তৃ্ত্ীয়াংরশ্ ও কম বশ্শুরে  থারক বসউরিা লটইল র্া বকনা ললজ নয়। িাট িাবক া িু 
ললজ বনরয় জমায় র্ারত্ বনউ াল বটউরি  সারথ করশ্রুকা, ত্রুনাবস্থ, ঐবচ্ছক লপশ্ী ইত্যাবে থারক এিং লপশ্ী সংরকাচরন  
মাধযরম ললজ নাড়ারনা  নবজ  ও আরে।" 
. 
. 
ইবত্পূরিবই িলা হরয়রে লর্ জরম  প  ত্থাকবথত্ "ললজ" লেখরত্ পাওয়া র্ায় ১০০০ জরন মাত্র ১-৩ জরন। 
লসই ১-৩ জরন  আিা  // এক তৃ্ত্ীয়াংরশ্ ও কম বশ্শুরে  থারক বসউরিা লটইল র্া বকনা ললজ নয়। // , 
লসখান লথরক আিা  িােিাবক কত্জনই িা থারক, ত্া া নাবক আিা  // িু ললজ বনরয় জমায় র্ারত্ বনউ াল বটউরি  সারথ 
করশ্রুকা, ত্রুনাবস্থ, ঐবচ্ছক লপশ্ী ইত্যাবে থারক এিং লপশ্ী সংরকাচরন  মাধযরম ললজ নাড়ারনা  নবজ ও আরে। // । 
. 
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লস বক অভূত্পূিব বহসাি! 
সবত্যই, বশ্হব ত্ হরয় উঠরত্ হয়। 

ত্রি বশ্হ ণরক আপাত্ত্ বশ্রকয় তু্রল ল রখ উপব উি িিরিয  সত্যত্া র্াচাই কর  লেখা র্াক। 
.  

র্বেও লর্ "ললজ" নাড়ারনা  নবজ  থাকা  কথা োিী ক া হরয়রে ত্া জরম  প  লেখরত্ পাওয়া caudal appendage -এ  
িযাপার , ত্িুও প্রথরম ভ্রূণািস্থায় লেখা র্াওয়া caudal eminence -এ  কথা িলা র্াক। 

কা রণ অির  িযবধগ্রস্থরে  জনয লকান করম  োাঁকরোাঁক  না  াখাই ভাল। 
. 
লত্া according to the same embryology textbook mentioned before- 
. 
❝ Between 4 and 7 weeks the caudalmost part of the trunk tapers, probably as a result of a 
precocious growth of the neural tube . 
The proximal part of the projection contains some coccygeal vertebrae , whereas the distal portion , 
although it contains neural tube , is non-vertebrated. ❞ 
[ page 93 ] 
. 
অথবাৎ ভ্রূণািস্থায় ভ্রূরণ  েূ িত্বী পৃষ্ঠরেশ্ীয় অংশ্বট লর্ িমশ্ সরু হরয় আরস, ত্া ঘরট বনউ াল বটউরি  "অকালপে" িৃবদ্ধ  
কা রণ। 
এই িবধবত্ অংশ্বট  কারে  অংরশ্ বকেু কবেবজয়াল ভাবটববব্র থারক, লর্খারন েূ িত্বী অংরশ্ বনউ াল নালী থারক,বকন্তু ত্িুও ত্া 
নন-ভাবটবরব্ররটি হয়। 
. 
অথবাৎ এই ত্থাকবথত্ "ভ্রূণীয় ললজ"ও লিান িা হাড়বিহীন হয়। 
. 
এখন প্রশ্ন হরলা, 
আজত্ক এমন লকারনা লমরুেন্ডী প্রানী  ললরজ  হবেস বক পাওয়া লিরে, র্া হাড়বিহীন হরয় থারক? 
কীভারি সম্ভি এজাত্ীয় কথািাত্বা? 
. 
এরত্ও র্বে মন না ভর , এিং caudal eminence -লক ভাঙা ল করিব  মত্ "ভ্রূণীয় ললজ" িরল চাবলরয় বেরয় লজাচু্চব   লচষ্টা 
জাব  থারক, 
ত্াহরল িলা র্ায় ২০০৪ সারল "Cell Tissues Organs" জানবারল প্রকাবশ্ত্ হওয়া ৫২বট বভন্ন বভন্ন বহউমযান এম্ব্রারয়া বনরয় 
লিরভলপরমরন্ট  বিবভন্ন লস্ট্রজ  উপ  ক া একবট গুরুত্বপূণব স্ট্াবি  কথা। 
. 
লসই স্ট্াবিবটরত্ লর্ লসবট  অরথার  া িরলন, 
লর্ এই caudal eminence অংশ্বট মানিরেরহ এমনবক লকান লটরম্পা া ী "ললজ"-ও িঠন কর  না -ভুরলও বক ত্া জানা  
লচষ্টা ক া হরয়রে? 
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. 
❝ The eminence produces the caudal part of the notochord and, after closure of the caudal 
neuropore, all caudal structures, but it does not produce even a temporaray "tail" in the human. ❞ 
[ Müller F and O'Rahilly R., "The primitive streak, the caudal eminence and related structures in 
staged human embryos," Cells Tissues Organs. 177(1):2-20, 2004 ] 
. 
লকাথায় লিল ত্াহরল লসই ঢাকরঢাল বপবটরয় প্রচা  ক া "ভ্রূণীয় ললজ"? 
. 
. 
লকন Keith L. Moore, T. V. N. Persaud , Mark G. Torchia ত্ারে  ললখা লমবিরকল লটেটিই "The Developing 
Human" -এ িরল িরস আরেন- 
. 
❝ All evidence of the // caudal eminence // has disappeared by the end of the eighth week. ❞ 
. 
বকংিা আ ও একটুখাবন "অসবহষু্ণত্া" লেবখরয় র্বে লসই িইবটরত্ই ত্া া আ ও কী িরলরেন ত্া  উরল্লখ কব - 
. 
❝ Toward the end of fourth week, a long "tail-like" // caudal eminence // is a characteristic feature. 
❞ 
. 
. 
"caudal eminence" is a characteristic feature -িুো লিল বকেু? 
লকন িলা হরলা না, "এম্ব্রারয়াবনক লটইল" ইজ এ কযার োব বস্ট্ক েীচা ? 
জিািটা বঠক কী? 
. 
আ  বঠক এ  উপর ই লত্া ত্ারে ই এই একই িইরয়- 
অষ্টম সপ্তারহ  লশ্ষ বেরক সমূ্পণব অেৃশ্য হরয় র্ায় "caudal eminence", লকান "ললজ" না 
-িলা আরে ত্াও উরল্লবখত্ আরে। 
ত্াহরল? 
. 
কীভারি কী? 
how what? 
. 
আসরল িযাপা টা হরলা চেুোরন েৃবষ্টেম কর  লত্ালা  লচষ্টা ক া -অন্ধ িযবি  লেরত্র প্ররর্াজয, 
বনরজ  লচাখ বনরজই খুরল বেরজ ল রখ লেওয়া িযবি  লেরত্র না। 
. 
. 
র্াই লহাক, আরলাচনায় লে া র্াক। 
. 
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এিা  র্বে লেয ক া র্ায় জরম  পর  পাওয়া "ললজ"-এ  প্রবত্, ত্াহরল একবট এম্ব্রারয়ালজী  লটেটিুরক  ভাষায় িলরল- 
. 
❝ Rarely a caudal appendage is found at birth. Such structures are of varied origin (some are 
teratomata); they practically never contain skeletal elements and are in no sense " tails. " 
Projections that contain skeletal elements are caused by a dorsal bending of the coccyx, do not 
contain more vertebrae than normal, and have nothing to do with " atavism ". ❞ 
[ O ’ Rahilly , R. and Müller, F . , Human Embryology & Teratology , Second Edition , Wiley - Liss , 
1996; in between pages 93-95 ] 
. 
অথবাৎ লর্ সমি িবধবত্ অংরশ্ লস্করলটাল এবলরমন্টস লথরক থারক, ত্া কবেরে িসবাল লিবন্ডরঙ  কা রণ হরয় থারক। 
বকন্তু ত্া পর ও ত্ারত্ স্বাভাবিরক  লচরয় লিবশ্ ভাবটববব্র থারক না, 
এিং র্া "atavism" -অথবাৎ পূিবপুরুরষ  হা ারনা নিবশ্ষ্টয বের  পাওয়া  সারথ লকানরূরপই সমৃ্পি না। 
. 
লকাথায় ত্াহরল লসই ত্থাকবথত্ "অব বজনাল লটইল"-এ  প্রমাণ? 
. 
লর্খারন িলাই হরয়রে লর্ এরত্ কঙ্কাবলক উপাোন লথরক থাকরলও ত্া স্বাভাবিরক  লচরয় বভন্ন হয় না, 
ি ং স্বাভাবিক কবেেই পৃষ্ঠরেশ্ীয় িিত্া  কা রণ লস কম হরয় থারক, 
এিং ত্া শুধু লিাড়া  বেরকই থারক, আিা  বেরক িা পুর া প্ররজকশ্ন জুরড় থারক না -ত্াহরল? 
. 
লস িস্তুবট "অব বজনাল লটইল" হরলা কী কর ? 
. 
সামু, মুিমনা প্রভৃবত্ ব্লরি িরস িরস প্রিল মাত্রায় বিজ্ঞান ক া লর্ সম্প্রোয় বনরজরে রক িানর   িংশ্ধ  প্রমারণ  লচষ্টায় 
লকিল িলা   ি করয়ক গুণ েুবলরয় এিং ত্যাাঁড়া কর  লকিলমাত্র অশ্রািয ভাষায় িাবলিালাজ ক রত্ই সেম, 
ত্ারে  চেুরকাট  নামক িরত্ব বক ধ া পরড় না, লর্ Journal of Neurosurgery-  একবট লপপার   মরত্- 
. 
❝ In all reported cases, the vestigial human tail lacks bone, cartilage, notochord, and spinal chord. It 
is unique in this feature. ❞ 
[ Roberto Spiegelmann, Edgardo Schinder, Mordejai Mintz, and Alexander Blakstein, "The human tail: 
a benign stigma", Journal of Neurosurgery, 63: 461-462 (1985) ] 
. 
অথিা Journal of Child Neurology -এ  ২০১৩-  একবট লপপার ও র্া িলরত্ লেখা র্ায়- 
. 
❝ // True tails are boneless //, midline protrusion usually attached to the sacrococcygeal region and 
capable of spontaneous or reflex motion. They consist of normal skin, connective tissue, muscle, 
vessels, and nerves and are covered by skin. // Bone, cartilage, notochord, and spinal chord are 
lacking. // ❞ 
[ Surasak Puvabanditsin, Eugene Garrow, Meera Joshi-Kale, and Rajeev Mehta, "A Gelatinous Human 
Tail With Lipomyelocele: Case Report," Journal of Child Neurology, 28(1) 124-127 (2013) (emphases 
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added). ] 
. 
. 
লকাথায় ত্াহরল লসই ত্রুণাবস্থ, অবস্থ, ঐবচ্ছক লপশ্ীসহ অব বজনাল ললজ এিং ত্া  লপশ্ী সংরকাচরন  মাধযরম নাড়ারনা  নবজ ? 
. 
লর্খারন িলা হরয়রে লর্ র্বে সাধা ণ িঠন লথরক বভন্ন হরয় caudal appendage -এ লস্করলটাল এবলরমন্টস থারক, ত্াহরল ত্া  
কা ণ হরলা কবেরে  পৃষ্ঠরেশ্ীয় িিত্া  েরল বকেু অংশ্ লসই লিবশ্/ মাংসল িাকচার   লিাড়া  বেরক অথবাৎ 
sacrococcygeal region িা পৃষ্ঠপ্রাচীর   লর্ অংরশ্ লসবট রু্ি লসখান বেরয় কবেরে  বকেু অংশ্ ঢুরক থাকা/র্াওয়া। 
. 
বকন্তু ত্িুও লসখারন লসই স্বাভাবিক সংখযক লিানসই থারক, আ  এমনবক স্পাইনাল করিব  লসাজা ি াি  লথরক সমূ্পণব সর  
বিরয় করিব  পাশ্ ি িা  অিবস্থত্ হরয়ও appendage হরত্ পার  -ত্াহরল? 
. 
এই ত্াহরল িঙ্গরেরশ্  বিজ্ঞারন  বঠকাোর রে  "মুি" মরন  েশ্া? 
. 
. 
বকংিা এোড়াও লর্ The New England Journal of Medicine -এ "ললজ"-এ  ওপর  লেওয়া একটা বিখযাত্ লপপার  িলা 
হরয়রে- 
লর্ caudal appendage -এমনবক লকান প্রাথবমক ভাবটবব্রাল িা করশ্রুকা  অংশ্ থারক না, এমন লকান প্রমাণ লনই লর্ লকারনা 
caudal appendage -এ বনম্নপৃষ্ঠরেশ্ীয় ভাবটববব্র বকংিা অবত্ব ি সংখযক ভাবটববব্র আরে -লসটা? 
. 
❝ When the caudal appendage is critically examined, however, it is evident that // there are major 
morphologic differences between the caudal appendage and the tails of other vertebrates. // 
First of all, the caudal appendage does not contain even rudimentary vertebral structures. There are 
no well-documented cases of caudal appendages containing caudal vertebrae or an increased number 
of vertebrae in the medical literature, and // there is no zoological precedent for a vertebral tail 
without caudal vertebrae. // ❞ 
[ Fred Ledley, "Evolution and the Human Tail", The New England Journal of Medicine, 306 (20): 1212-
1215 (May 20, 1982) (emphases added). ] 
-লসটা? 
. 
এই-ই ত্াহরল আটবস, কমাসব, লবলত্কলা িযাকগ্রাউন্ড লথরক উরঠ আসা বিজ্ঞানমনস্করে  "বিজ্ঞান ক া"-  েশ্া? 
. 
. 
প্রকৃত্পরে র্খন ললজকাটা লশ্য়ারল  মত্ বনরজ া পথভ্রষ্ট হওয়া এ সকল প্রাণীরে  অনযানয স্বাভাবিক ভাইরিানরে রক রকও 
পথভ্রষ্ট ক া  এরহন প্ররচষ্টা ও কার্বকলাপ লচারখ পরড়, 
ত্খন ভৎবসনা  সারথ শুধু একটা কথাই মরন হয়- 
লর্ কাজী নজরুল ইসলাম সারহরি  িলা "আিা  লত্া া মানুষ হ..." কথাবট ত্াহরল লিাধহয় বনরজ  সাথবকত্া খুাঁরজ লপরয়রে। 
. 
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বেনরশ্রষ, এরে রক লকিলমাত্র  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) -এ  মত্ কর ই িলা র্ায়- 
" সালামুন 'আলা মাবনিািা 'আল হুো " 
- সৎপথ অিলম্বনকা ীরে  প্রবত্ শ্াবি 
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১৬৪ 

লকমন বেরলন বত্বন? (নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এ  জীিরন  বিবভন্ন বেক) 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 
একজন মানুষরক েূ  লথরক লেখরল অসাধা ণ মরন হয়। ভুরল  উরধ্বব মরন হয়। েূ ত্ব র্ত্ করম, মানিীয় েূিবলত্া ত্রত্া প্রকাশ্ 
পায়। কখরনা কখরনা লভত্র   কের্ব রূপও প্রকাশ্ পায়, লর্টা হয়রত্া েূ  লথরক আম া বচিাও ক রত্ পাব  না। এ কা রণই 
একজন মানুরষ  লভত্  ও িাবহর   আসল রূপ সিরচরয় ভারলাভারি জানরত্ পার  ত্া  জীিনসবঙ্গনী। লস বক িা. লজবকল না 
বম. হাইি লসটাও ত্া  স্ত্রী  লচরয় ভারলা লকউই িলরত্ পা রি না।  াসূল (সা) ত্াই িলরত্ন, “লত্ামারে  মরধয লসই লত্া 
সিরচরয় উিম, লর্ ত্া  স্ত্রী  বনকট উিম। আবম আমা  স্ত্রীরে  বনকট সিরচরয় উিম।” 
. 
 াসূল (সা) লর্ ত্াাঁ  স্ত্রীরে  বনকট সিরচরয় উিম বেরলন ত্া স্ত্রীরে  সারথ ত্াাঁ  উষ্ণ ও মমত্াপূণব আচ ণই িরল লেয়। প্রবত্বেন 
সকারল বত্বন েজর   প  স্ত্রীরে  সারথ লেখা ক রত্ন। ত্ারে  লখাাঁজ-খি  বনরত্ন। আসর   প  ত্ারে  সারথ আর কিা  
লেখা ক রত্ন। লস সমরয় কখরনা ত্ারে  জবড়রয় ধ রত্ন, কখরনা িা চুমু লখরত্ন। 
. 
স্ত্রী  মর্বাো বেরয়বেরলন সিবরমাট এিার াজনরক। এ  মরধয েু’জন ত্াাঁ  জীিেশ্ারত্ই মা া বিরয়বেরলন। িাবক নয় জন স্ত্রীরে  
সারথ বত্বন পালািরম থাকরত্ন। এ িযাপার  কখরনা অবিচা  ক রত্ন না। একজন স্ত্রী প্রবত্ নয় বেন প  ত্াাঁ  সারথ থাকা  
সুরর্াি লপরত্ন। র্বে নয় বেন প  প  বত্বন স্ত্রীরে  সারথ লেখা ক রত্ন, ত্রি ত্া ত্ারে  জনয অরনক কষ্টক  হরত্া। 
শূ্নযত্ারিাধ র্ারত্ সৃবষ্ট না হয়, লসজনয বত্বন প্রবত্বেনই েু’িা  কর  ত্ারে  সারথ লেখা ক রত্ন। স্ত্রী া ত্াই ভািরত্ন, “ াসূল 
(সা) লত্া সিসময় আমারে  সারথই আরেন।” এখনকা  সমরয় আম া স্ত্রীরে  অনুভূবত্  বেরক এরকিার ই মরনারর্াি লেই না। 
সা াবেন কাজ বনরয় পরড় থাবক।  ারত্  লিলা বিোনায় শ্ ী  এবলরয় লেই। অথচ ত্থয-প্ররু্বি  এই রু্রি আবম চাইরল বকন্তু 
সহরজই পাব  ত্ারক আমা  অনুভূবত্  কথা অবেরস িরসই জানারত্। কারজ  োাঁরক ত্ারক লোট্ট কর  একটা লমরসজ বেরয় 
 াখরত্ পাব । ভারলািাসা  কথা জানারত্ পাব । 
. 
র্খন বত্বন নতু্ন কাউরক বিরয় ক রত্ন, ত্খন সি স্ত্রীরে  সারথ লেখা ক রত্ন। বত্বন জানরত্ন, স্ত্রী বহরসরি ত্ারে  পরে এটা 
লমরন লনয়া কষ্টক । ত্াই লেখা কর  লর্ন ত্ারে  জাবনরয় বেরত্ন, “হয়রত্া নতু্ন একজনরক বিরয় কর বে, বকন্তু লত্ামারে  বকন্তু 
একটুও ভুরল র্াইবন। কখরনা ভুরল র্ািও না।” 
. 
সিা  প্রথরম বত্বন বিরয় কর ন খাবেজা ( া)-লক। ত্খন বত্বন পাঁবচশ্ িের   টিিরি রু্িক। খাবেজা ( া) এ  িয়স বেল চবল্লশ্ 
িে । খাবেজা ( া) এ  সারথ একটানা পাঁবচশ্ িে  ঘ  কর রেন। এ সমরয় বত্বন আ  কাউরক বিরয় কর নবন। বনরজ  োম্পত্য 
জীিরন  েুই-তৃ্ত্ীয়াংশ্ই লকরটরে ত্াাঁ  খাবেজা ( া) এ  সারথ। ত্াই আরিরি  একবট িড় অংশ্ বেল খাবেজা ( া)- লক বঘর ই। 
লস ভারলািাসা মৃতু্য  পর ও লশ্ষ হরয় র্ায়বন। র্খনই ত্াাঁ  সামরন খাবেজা ( া) এ  কথা উরল্লখ ক া হরত্া, ত্াাঁ  মুখ উজ্জ্বল 
হরয় লর্রত্া। বত্বন অকপরট স্বীকা  ক রত্ন, “আল্লাহ্ ত্ায়ালাই ত্াাঁ  (খাবেজা ) প্রবত্ ভারলািাসা আমা  অির  লঢরল 
বেরয়রেন।” 
. 
সিরচরয় লিবশ্ ভারলািাসরত্ন আরয়শ্া ( া)-লক। এমনবক আরয়শ্া ( া)-ও ঈষবাকাত্  হরয় লর্রত্ন িা িা   াসূল (সা) এ  মুরখ 
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খাবেজা ( া) এ  প্রশ্ংসা শুরন। একিা  লত্া িরলই লেলরলন, “মরন হয় খাবেজা োড়া েুবনয়ারত্ লকান না ীই লনই।” 
. 
আর কিা  খাবেজা ( া) এ  লিান হালাহ ( া)  াসূল (সা) এ  সারথ লেখা ক া  অনুমবত্ চাইরলন। ত্াাঁ  কণ্ঠস্ব  বেল অরনকটা 
খাবেজা ( া) এ  মরত্াই। লস কণ্ঠস্ব  শুরন  াসূল (সা) এ  খাবেজা ( া) এ  কথা মরন পরড় লিল। বত্বন িলরলন, “হালাহ হরি 
হয়রত্া।” আরয়শ্া ( া) ঈষবাকাত্  হরয় িলরলন, “আপবন কু াইরশ্  লসই োাঁত্ পরড় র্াওয়া মবহলারক এখরনা স্ম ণ কর ন! লস 
লত্া অরনক আরিই মা া বিরয়রে। আ  আল্লাহ্ ত্ায়ালা আপনারক ত্াাঁ  লচরয়ও উিম কাউরক োন কর রেন।”  াসূল (সা) প্রচণ্ড 
 াি কর  জিাি বেরলন, “আল্লাহ্ ত্ায়ালা আমারক ত্া  লচরয় উিম িেলা লেনবন। র্খন সিাই আমারক বমথযািােী িরলরে, ত্খন 
লস আমারক সত্যিােী িরলরে। র্খন সিাই আমারক িবিত্ কর রে, ত্খন লস আমারক অথব বেরয় সাহার্য কর রে। আ  ত্া  
মাধযরমই আল্লাহ্ আমারক সিান োন কর রেন।” 
. 
িে  রু্রদ্ধ  াসূল (সা) এ  লমরয় র্য়নারি  ( া) স্বামী িন্দী হরয়বেরলন। র্য়নাি ত্খন স্বামী  মুবিপণ বহরসরি িলা  হা  
পাবঠরয়বেরলন। লস হা  র্য়নাি ( া) এ  বিরয়  সময় খাবেজা ( া) বনজ িলা লথরক খুরল বেরয়বেরলন।  াসূল (সা) এ হা  লেরখ 
বনরজরক বনয়যরণ  াখরত্ পা রলন না। ত্াাঁ  লচাখ পাবনরত্ বভরজ লিরলা। বত্বন সাহািীরে  িলরলন, “লত্াম া র্বে  াবজ থারকা, 
ত্াহরল এ হা  বেব রয় োও এিং িন্দীরক পণ িযত্ীত্ই িন্দীরক মুি কর  োও।” র্খনই লকান োিল জিাই ক রত্ন, ত্খন 
খাবেজা ( া) এ  স্ম রণ বকেু মাংস ত্াাঁ  িান্ধিীরে  উপহা স্বরূপ পাঠারত্ন। র্বে িান্ধিী না লপরত্ন, ত্রি মবেনা  পরথ পরথ 
খাবেজা ( া) এ  িান্ধিীরে  খুাঁরজ লিড়ারত্ন। এমনবক র্বে জানরত্ন, লকউ খাবেজা ( া)-লক পেন্দ ক রত্া, ত্ারকও বত্বন 
উপহা  পাঠারত্ন। 
. 
 াসূল (সা) বেরলন ভীষণ ল ামাবন্টক একজন স্বামী। স্ত্রীরে রক ভারলািাসা  কথা অকপরট জানারত্ন।  ারত্  লিলা আরয়শ্া ( া) 
লক বনরয় ঘু রত্ লি  হরত্ন। হালকা িল্প ক রত্ন। েু’জন একসারথ লেৌড় প্রবত্রর্াবিত্া ক রত্ন। লহর  লিরল পর  িা  
আরয়শ্া ( া)-লক হাব রয় ত্া  প্রবত্রশ্াধ বনরত্ন। আরয়শ্া ( া) পারত্র  লর্ বেক লথরক পান ক রত্ন উবনও লসখান লথরক পান 
ক রত্ন। আরয়শ্া ( া) হাবড্ড  লর্ স্থান লথরক কামড় বেরয় লখরত্ন, উবন লসই স্থারনই কামড় বেরয় লখরত্ন। একিা  হািবশ্ া 
রু্দ্ধাস্ত্র বনরয় লখলবেল।  াসূল (সা), আরয়শ্া ( া)- লক চাে  বেরয় লঢরক বেরলন। ত্া প  আরয়শ্া ( া) লস লখলা লেখরত্ থারকন 
 াসূল (সা) এ  কাাঁধ ও কারন  মরধয বেরয়। আরয়শ্া ( া) লর্ লখলা লেখা খুি উপরভাি ক বেরলন ত্া বকন্তু না। বত্বন লেখরত্ 
চাইরলন  াসূল (সা) করত্ােণ ত্া  জনয এভারি োাঁবড়রয় থারকন। একসময় আরয়শ্া ( া)-ই নধর্ব হাব রয় চরল লিরলন। 
. 
আর কিা  আরয়শ্া ( া) ত্ারক বিশ্াল এক িল্প িলা শুরু ক রলন। উবন নধর্ব ধর  পুর া িল্পটা শুরন লিরলন। শুধু ত্াই না িল্প 
বনরয় সুন্দ  মিিযও ক রলন। মৃতু্য  বঠক আরি আরয়শ্া ( া) এ  িযিহা  ক া বমসওয়াক বত্বন িযিহা  কর বেরলন। েুজরন  
লালা এক হরয় বিরয়বেল। আ  আরয়শ্া ( া) এ  লকারল মাথা ল রখই বত্বন আল্লাহ  কারে প্রত্যািত্বন কর ন। 
. 
স্ত্রীরে  আে  কর  লোট লোট নারম িাকরত্ন বত্বন। কখরনা ভারলারিরস আলাো একটা নামই বেরয় বেরত্ন। আরয়শ্া ( া)-লক 
আে  কর  িাকরত্ন ‘হুমাইয়া া’ (লাল-সুন্দ ী) নারম। আরয়শ্া ( া) কখরনাই মা হরত্ পার নবন। ত্াই র্খন ত্া  লিান একবট 
লেরল জম বেরয়বেরলন, ত্খন  াসূল (সা) িলরলন, “লেরলটা  নাম হরি ‘আবু্দল্লাহ’। আ  আজ লথরক তু্বম হরচ্ছা ‘উরম্ম 
আবু্দল্লাহ’ (আবু্দল্লাহ  মা)।’ সিাই এ প  লথরক আরয়শ্া ( া)-লক ‘উরম্ম আবু্দল্লাহ’ নারমই িাকত্। অরনরকই ত্ারে  স্ত্রীরক 
আে  কর  ‘ময়না-পাবখ’, ‘জানু’- এসি নারম লিরক থারকন। ত্া া হয়রত্া জারনন না লর্, বনরজ  অজারিই  াসূল (সা) এ  
একবট সুন্নাহ ত্া া অনুস ণ ক রেন। 
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. 
সাবেয়া ( া) বেরলন খারটা িড়রন । ত্াই র্খন বত্বন িাহরন আর াহণ ক রত্ন ত্খন  াসূল (সা) ত্ারক লঢরক বেরত্ন। ত্া প  
হাাঁটু বিবেরয় বেরত্ন। সাবেয়া ( া) লস হাাঁটুরত্ পা বেরয় িাহরন আর াহণ ক রত্ন। প্ররত্যক স্ত্রীই ত্াাঁ  কারে বেরলন  াণী  মরত্া। 
একজন  াণী  াজা  কাে লথরক র্রত্াটা মর্বাো পায়, ত্াাঁ  স্ত্রী া ত্া  লচরয়ও লিবশ্ সম্মান লপরত্ন। 
. 
বপ্রয়ত্মারে  অনুভূবত্  বেরকও  াসূল (সা) সিসময় সজাি েৃবষ্ট  াখরত্ন। বনরজ  জীিরন েুঃখ-করষ্ট  লকান লশ্ষ বেল না, 
ত্া পর ও স্ত্রীরে  কষ্ট ত্াাঁ  লচাখ এবড়রয় লর্রত্া না। একিা  আরয়শ্া ( া) লক িলরলন, “আরয়শ্া! তু্বম কখন আমা  উপ  
সন্তুষ্ট হও, আ  কখন  াি কর া, আবম বকন্তু বঠকই িুেরত্ পাব ।” আরয়শ্া ( া) অিাক হরয় জানরত্ চাইরলন, “কীভারি আপবন 
ত্া লিারেন?”  াসূল (সা) িলরলন, “র্খন আমা  উপর  সন্তুষ্ট থারকা, ত্খন তু্বম িরলা, ‘এমন নয় মুহাম্মরে   রি  কসম।' 
আ  র্খন লকান কা রণ  াি কর া, ত্খন িরলা, ‘এমন হয় ইব্রাহীরম   রি  কসম।’ 
. 
একিা  সি স্ত্রীরে  বনরয়  াসূল (সা) ভ্রমরণ লি  হরলন। হঠাৎ কর ই সাবেয়া ( া) এ  উটবট অসুস্থ হরয় িরস পড়ল। সাবেয়া 
( া) এ অিস্থা লেরখ লকাঁরে লেলরলন। ত্খন  াসূল (সা) এরস ত্া  লচারখ  জল বনজ হাত্ বেরয় মুরে বেরলন। 
. 
বিোয় হরি  সময় বত্বন লেয ক রলন আরয়শ্া ( া) কাাঁেরেন। বত্বন িুেরত্ পা রলন, আরয়শ্া ( া) এ  মাবসরক  সময় শুরু 
হরয়রে। ত্ারক সািনা বেরয় িলরলন, “সকল না ীরে  জনযই আল্লাহ্ এটা বনধবাব ত্ কর  বেরয়রেন। হি ক রত্ র্া ক া 
প্ররয়াজন তু্বম ত্া  সিই কর া, শুধু ত্াওয়ােটা কর া না।” 
. 
অরনক স্বামীই স্ত্রীরে  মাবসক শুরু হরল ত্ারে  অেুযৎ মরন কর  েূর  েূর  থারকন।  াসূল (সা) লমারটও এমন ক রত্ন না। 
আরয়শ্া ( া) এ  মাবসরক  সমরয়ই বত্বন ত্া  লকারল মাথা ল রখ শুরয় থাকরত্ন। লস অিস্থারত্ই বত্বন  াসূল (সা) এ  চুল 
আাঁচরড় বেরত্ন। এক ারত্ বত্বন মায়মুনা ( া) এ  সারথ একই চাের   বনরচ শুরয় বেরলন। হঠাৎ মায়মুনা ( া) এ  মাবসক শুরু 
হরল, বত্বন দ্রুত্ উরঠ পরড়ন র্ারত্  াসূল (সা) এ  পবিত্র লেরহ  ি না লারি।  াসূল (সা) সি িুেরত্ লপর  ত্ারক লিরক কারে 
বনরয় আরসন, েুজন আিা  একই চাের   বনরচ শুরয় থারকন। স্ত্রী া অসুস্থ হরল বত্বন বনরজ ত্ারে  রুবকয়া কর  বেরত্ন। 
. 
জীিনসবঙ্গনীরে  কারজ  লিাো চাবপরয় বেরয় কষ্ট বেরত্ন না। বনরজ  কাজ বনরজই ক রত্ন। বনরজ  জুরত্া বনজ হারত্ই বঠক 
ক রত্ন, বনরজ  কাপড় বনরজই লসলাই ক রত্ন, বনরজই বনরজ  কাপড় ধুরত্ন। োিরল  েুধ লোয়ারত্ন। স্ত্রীরে রক ঘর   
কারজ সাহার্য ক রত্ন। নিাি সারহরি  মরত্া পা তু্রল শুধু স্ত্রীরক অিবার   প  অিবা  বেরয় লর্রত্ন না। ঘন ঘন বমসওয়াক 
ক রত্ন। সুিবন্ধ িযিহা  ক রত্ন। শ্ ীর  র্ারত্ লকান েুিবন্ধ না থারক লস িযাপার  সজাি েৃবষ্ট  াখরত্ন। 
. 
কখরনাই লকান না ীরক বত্বন প্রহা  কর নবন। মানুষরে রক স্ত্রীরে  প্রবত্ সেয় হিা  বনরেবশ্ বেরত্ন। িলরত্ন, “না ীরে  সৃবষ্ট 
ক া হরয়রে পাজর   িাাঁকা হাড় লথরক। র্বে এরকিার  লসাজা ক রত্ চাও, ত্াহরল বকন্তু লভরঙ্গ লেলরি।” বিোয় হরি  ভাষরণ 
বত্বন পুরুষরে রক না ীরে  প্রবত্ সোচা রণ  বনরেবশ্ বেরয় লিরেন। 
. 
মো  কু াইশ্ না ী া বেল স্বামী  প্রবত্ অনুিত্। অপ বেরক, মবেনা  না ী া বেল বকেুটা বিপ্লিী মরনাভারি । বহজ রত্  প  
কু াইশ্ না ী া আনসা  না ীরে  সারথ লমলা-লমশ্া কর ন। েরল ত্ারে  মরধযও প্রিল আত্নসম্মানরিারধ  উেয় হয়। এ অিস্থা 
লেরখ  াসূল (সা) ত্া  স্ত্রীরে  সারথ কু াইশ্ পুরুষরে  মরত্া আচ ণ কর নবন, ি ং একজন আনসা  লর্ভারি ত্া  স্ত্রীরে  
সারথ আচ ণ ক রত্ন, বত্বনও লস কম আচ ণ ক রত্ন। সরিবাচ্চ সহনশ্ীলত্া লেবখরয়রেন বত্বন। একিা  বত্বন আরয়শ্া ( া) 
এ  ঘর  থাকাকারল সাবেয়া ( া)  ান্না কর  খািা  পাঠারলন। আরয়শ্া ( া) ঈষবাকাত্  হরয় লস পাত্র লভরঙ্গ লেলরলন। অরনক 
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পুরুষই এ লেরত্র লেরপ র্ারি। বকন্তু  াসূল (সা)  াি ক রলন না। বনজ হারত্ ভাঙ্গা পারত্র  টুকর া কুড়ারত্ কুড়ারত্ ভৃত্যরক 
িলরলন, “লত্ামারে  মারয়  (আরয়শ্া ) ঈষবা এরস লিরে।” 
. 
আিা , রূপকথায় লর্মন ‘অত্ঃপ   াজা- াণী একরত্র সুরখ শ্াবিরত্ িসিাস কব রত্ লাবিল’- এমন লেখা র্ায়, ত্াাঁ  জীিন 
লত্মনও বেল না। ত্াাঁ  স্ত্রী া কখরনা কখরনা  াি কর  ত্াাঁ  সারথ সা াবেন কথা িলরত্ন না। বত্বন সহয ক রত্ন। একিা  
বত্বনই  াি কর  এক মাস ত্াাঁ  স্ত্রীরে  সারথ লেখা কর নবন। কার া লকান আচ রণ কষ্ট লপরল কখরনাই উগ্রপন্থা অিলম্বন 
ক রত্ন না। লর্ স্ত্রী  প্রবত্ মরনােুন্ন হরত্ন, ত্া  সারথ কথা িলা কবমরয় বেরত্ন। হাবস-ঠাট্টা ক া কবমরয় বেরত্ন। একসময় 
লসই স্ত্রীই বনরজ  ভুল িুেরত্ পা রত্ন। ত্াাঁ  কারে েমা চাইরত্ন। 
. 
স্ত্রীরে  প্রবত্ আচ রণ পেপাবত্ত্ব ক রত্ন না। একিা  আরয়শ্া ( া) সওো ( া) এ  িারল খািা  মাবখরয় বেরয়বেরলন।  াসূল 
(সা) হাসরত্ হাসরত্ সওো ( া)-লক িলরলন, বত্বন র্ারত্ আরয়শ্া ( া) এ  িারল খািা  মাবখরয় লেন। েুই সত্ীরন  িারল 
খািা  মাখামাবখ হরয় একাকা  হরলা। র্য়নাি ( া) একিা  আরয়শ্া ( া)- লক কড়া কথা লশ্ানারল, আরয়শ্া ( া) ত্া  র্থার্থ 
জিাি লেন।  াসূল (সা) ত্খন আরয়শ্া ( া) এ  পে লনন। আিা  আরয়শ্া ( া) র্খন সাবেয়া ( া) এ  খারটা অিয়ি বনরয় 
বত্র্বক মিিয কর বেরলন, ত্খন বত্বন বঠকই সাবেয়া ( া) এ  পে বনরয়বেরলন। আরয়শ্া ( া) লক সািধান কর  িরলবেরলন, 
“তু্বম এমন কথা িরলরো, লর্টা সমুরদ্র বনরেপ ক রল লিাটা সমুরদ্র  পাবন েূবষত্ হরয় লর্রত্া।” 
. 
একবেন ঘর  এরস লেখরলন সাবেয়া ( া) কাাঁেরেন। কান্না  কা ণ বজরজ্ঞস কর  জানরত্ পা রলন, হােসা ( া), সাবেয়া ( া)-
লক ‘ইহুেী  লমরয়’ িরলরেন। বত্বন সাবেয়া ( া) লক সািনা বেরয় িলরলন, “তু্বম একজন নিী  (হারুরন ) কনযা, একজন নিী 
(মূসা) লত্ামা  চাচা, আর কজন নিী লত্ামা  স্বামী। কীভারি লস (হােসা) লত্ামা  লথরক উিম হয়?” 
. 
স্ত্রীরে  হারত্ কলরম ধমবীয় বশ্ো বেরত্ন।  মজারন  লশ্ষ েশ্ বেরন   ারত্ সি স্ত্রীরে  ঘুম লথরক জাবিরয় বেরত্ন। আল্লাহ  
ইিােত্ ক রত্ িলরত্ন। আরয়শ্া ( া) লক িলরত্ন, “একবট লখজু  বেরয় হরলও আগুন লথরক িাাঁরচা।” আরয়শ্া ( া)- লক লোট 
লোট গুনারহ  িযাপার  সািধান কর  বেরত্ন। আিা  ত্াাঁ  স্ত্রী া র্ারত্ ইিােরত্ উগ্রপন্থায় চরল না র্ায়, লসবেরকও লখয়াল 
ক রত্ন। 
. 
সুরর্াি লপরলই স্ত্রীরে  সারথ হাবস-ত্ামাশ্া ক রত্ন। লোটরিলা আরয়শ্া ( া) পুতু্ল বনরয় লখলরত্ন।  াসূল (সা) ত্া  একবট 
পুতু্ল লেবখরয় িলরলন, ‘এটা কী?’ আরয়শ্া ( া) জিাি বেরলন, ‘লঘাড়া।’  াসূল (সা) আিা  বজরজ্ঞস ক রলন, ‘লঘাড়া  মরধয এ 
েুবট কী?’ আরয়শ্া ( া) িলরলন, ‘এটা হরচ্ছ লঘাড়া  িানা।’  াসূল (সা) লকৌতু্ক কর  িলরলন, ‘লঘাড়া  আিা  েুইটা িানাও 
 রয়রে?’ আরয়শ্া ( া) কম র্ান কীরস? লসই িয়রসই বত্বন জিাি বেরলন, ‘িার ! আপবন বক জারনন না লর্, সুলাইমান (আ) এ  
লঘাড়া  েুইটা পাখা বেল।’ আরয়শ্া ( া) এ  জিাি শুরন  াসূল (সা) এমনভারি হাসরলন লর্, ত্াাঁ  োাঁরত্  মাবড় প্রকাশ্ লপরয় 
লিরলা। 
. 
আর কবেন ঘর  এরস লেখরলন আরয়শ্া ( া) মাথা িযাথায় অবত্ষ্ঠ হরয় িলরেন, “হায়! মাথা িযাথা।”  াসূল (সা) মজা কর  
িলরলন, “আরয়শ্া! ি ং আমা  মাথায় িযথা হরয়রে। লত্ামা  লকান সমসযা লনই। তু্বম র্বে আমা  পূরিব মা া র্াও ত্রি আবম 
লত্ামা  পারশ্ থাকি, লত্ামারক লিাসল বেি, লত্ামারক কােন প াি এিং লত্ামা  জানার্া  সলাত্ আোয় ক ি।” আরয়শ্া ( া) 
িলরলন, “(হু! আবম মা া র্াই) আ  লস  ারত্ই আপবন আমা  ঘর  অনয বিবিরক বনরয় থারকন।” জিাি শুরন  াসূল (সা) লহরস 
লেলরলন। 
. 
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 াসূল (সা) এ  জীিনােরশ্ব অনুপ্রাবণত্ হরয়ই উমা  ( া) এ  মরত্া করঠা  স্বভারি  মানুষ পর্বি িরলবেরলন, “একজন মানুরষ  
উবচত্ ত্া  স্ত্রী  সারথ বশ্শু  মরত্া লখলা ক া। আ  র্খন প্ররয়াজন ত্খন িাইর  আসল পুরুরষ  মরত্া আচ ণ ক া।” 
. 
. 

 াসূল (সা) বেরলন স্বামী বহরসরি পৃবথিী  সকল স্বামী  ল াল-মরিল। ত্াাঁ  স্ত্রী াই লস কথা  সােয বেরয় লিরেন। আরয়শ্া ( া) 
ত্াই ত্াাঁরক উরেশ্য কর  িলরত্ন, “লকন আমা  মরত্া একজন না ী, আপনা  মরত্া একজন পুরুষরক বনরয় আত্নসম্মানরিাধ 
ক রি না?” সাবেয়া ( া) বনবেবধায় স্বীকা  কর রেন,. 
“আবম আল্লাহ   াসূরল  লচরয় উিম আচ রণ  লকান িযবিরক লেবখবন।” 
--------------------- 
শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এ  “وسلم عليه للا صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ 
অিলম্বরন ললখা। 
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১৬৫ 

সন্ধানী ২ 
-‘হুজু  হরয়’ 
 
কাপড় লমলরত্ লমলরত্ লমরয়  বেরক ত্াকারলন কলযাণী লেিী। প্রবত্বেন সকারলই োরে িরস লিশ্ বকেুেণ লমবিরটশ্ন কর  
সন্ধানী। ভারলাই লারি কলযাণী লেিী  কারে। ঠাকুর   মূবত্ব  সামরন র্বেও িরস না লস। ত্া প ও এই রু্রি ধমবকমব ক াটাই িা 
কম কীরস? ভাবসববট  লেরলরমরয়গুরলা  আজকাল র্া অিস্থা! লস তু্লনায় ঈশ্ব  কত্ ভারলা ল রখরেন ত্াাঁ  লমরয়টারক। কলযাণী 
লটবিরল নািা আনরত্ আনরত্ই োে লথরক লনরম এরলা সন্ধানী। 
. 
"হযাাঁ ল , লসানু! ধযান ক া লশ্ষ হরলা?" খুনসুবট  মরত্া িলরলন কলযাণী। জিারি বকেু না িরল শুধু হাবস বেরলা সন্ধানী। লচয়ার  
িরস লচাখ িন্ধ কর  কলযানী   ান্না ক া সবব্জ  ঘ্রাণ বনরলা। ত্া প  িলরলা, "মা, মা! এ প  লথরক সবব্জটাও আবম  ান্না 
কব ?" 
. 
সন্ধানী  িানারনা রুবটগুরলা লথরক করয়কটা ত্া  সামরন লপ্লরট  াখরত্  াখরত্ কলযাণী িলরলন, "িানাস। কবেন প  স্বামী  
সংসার  র্াবি। শুধু রুবট লিলরল হরি? ত্ কাব   ান্নারত্ও হাত্টা পাবকরয় লন এখন লথরক।" 
. 
"উেে, মা--!" 
. 
"হযাাঁ হযাাঁ, িুরেবে। পড়ারলখা লশ্ষ ক বি, চাকব  ক বি, বনরজ  পারয় োাঁড়াবি, ত্া প  বিরয়, ত্াই লত্া? ওটাই িললাম। ত্খন 
লত্া স্বামী  সংসার  র্াবিই। নাবক?" 
. 
"মরন থারক লর্ন, হযাাঁ!" 
. 
"ত্া লসানু, একটা কথা িল লেবখ। তু্ই ধযান ক া  সময় ঈশ্বর   লকান অিত্ার   কথা ভাবিস?" 
. 
"লকান অিত্ার   কথা ভািরিা, মা? আবম লত্া প্রবত্মা  সামরন িবস না।" 
. 
"আহা, লসজনযই লত্া িলবে। ঋবষ-সন্নযাসীরে  মরত্া কর  বন াকা  ব্রহ্মা  পূরজায় মন লািারত্ পাব স তু্ই?" 
. 
"একটু একটু লচষ্টা কব , মা।" 
. 
"নাবক সূর্বরেরি  আ াধনা কব স?" 
. 
চুপ কর  নািা ক রত্ লািরলা সন্ধানী। কলযাণী সাহস লেয়া  স্বর  িলরলন, "আর  আমারক িলরত্ সমসযা কী ল ? ভিিান ত্াাঁ  
সৃবষ্ট  সিবকেুরত্ েবড়রয় আরেন।" 
. 
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সন্ধানী জিাি বেরলা, "র্া অি র্ায়, ত্ারক আমা  পেন্দ নয়, মা।" 
. 
"ওও িািা! লমরয় লত্া আমা  সবত্যই ঋবষরে  মরত্া কথা িরল আজ! র্াক লি। তু্ই লত্া  মরত্া ক , আমা  সমসযা লনই। খাবল 
লর্ন নাবিকরে  মরত্া হরয় র্াস লন। বিশ্ববিেযালরয়  লচৌহবে মাড়াই বন িরট। বকন্তু ওখানকা  মানুষগুরলা লর্ লকমন অবিশ্বাসী, 
ত্া বকন্তু আবম খুি জাবন, হযাাঁ!" 
. 
সন্ধানী ত্া  মারয়  হাত্টা িাাঁ হারত্ বনরয় িলরলা, "তু্বম বকচু্ছ লভরিা না, মা। আমায় বনরয় লত্ামা  লস ভয় ক রত্ হরি না।" 
. 
আশ্বি হওয়া  হাবস হাসরলন কলযাণী। েুজন নী রি লখরলন বকেুেণ। ত্া প  সন্ধানী িলরলা, "আচ্ছা মা, সিব ধমব লত্া সত্য 
ত্াই না?" 
. 
"অিশ্যই," কলযাণী লেিী  জিাি, "ঈশ্ব  একজনই। ত্াাঁ  কারে লপৌঁোরনা  পথ এরককজরন  এরকক কম। সিই ত্াাঁ  কারে 
বিরয়ই লশ্ষ হয়।" 
. 
"ত্াই িরল এত্ পাথবকয? লকাথাও লিাহত্যা পাপ, লকাথাও িরু কাটা উৎসি। লকউ প্রবত্মারক িড়প্রণাম কর , লত্া লকউ মূবত্ব 
ভাঙরত্ পা রল িাাঁরচ। ঈশ্ব  এত্ এবপ্রবশ্রয়বটভ লকন?" 
. 
"আর  পািলী! তু্ইই লত্া আমারক লেখাবল না লর্ ইংর বজরত্ েয় বলরখ লসটারক উরট লেখরলই নয় হরয় র্ায়? মানুরষ  েৃবষ্টভবঙ্গ 
আলাো হয় ল , মা। লকউ না হয় িাভী জিাই কর  ি ীিরে  মাংস বিবলরয়ই খুবশ্ হয়। বিশ্বাস ক , ঈশ্বর   ত্ারত্ লকারনা 
আপবি লনই।" 
. 
"ঈশ্ব  লত্া অমন নয়-েয় হওয়া  কথা নয়, মা। আচ্ছা আমারক লিাোও লত্া, সূর্বরক প্রণাম ক রল লত্ামা  আপবি লনই। কা ণ 
ভিিান ত্াাঁ  সৃবষ্ট  মারে বি াজ কর ন। আবম র্বে এখন সযাসী িেরুলরক প্রণাম কব ? ত্া  লভত্  বক ভিিান লনই?" 
. 
মাথায় হাত্ বেরয় কলযাণী িলরলন, "আর  অত্ কবঠন কথা আমা  মাথায় লঢারক না ল , লসানু। িুরড়া িয়রস আমা  মাথাটা খাবি 
নাবক?" 
. 
সন্ধানী দ্রুত্ সামরল বনরয় িলরলা, "না, না। মারন লমাট কথা হরলা স্রষ্টা আ  সৃবষ্ট একই সত্ত্বা হরত্ পার  না। এটাই িললাম 
আ বক।" দ্রুত্ কথা লশ্ষ কর  চুপচাপ লখরত্ লািরলা সন্ধানী। লিবশ্ বি ি কর  লেরলরে মা-লক। 
. 
িাসন লকাসন ধুরত্ ধুরত্ কলযাণী আিা  কথা শুরু ক রলন। মারে মারে কবঠন লািরলও লমরয়  সারথ করথাপকথন এনজয় 
কর ন বত্বন। "হযাাঁ ল , লসানু। তু্ই লর্ আজকাল পালা পািবরণও লর্াি বেস না! মূবত্বপূরজা না ক বল, ভাইরিানগুরলা  সারথ একটু 
মজা লত্া ক রত্ পাব স, নাবক?" 
. 
"কব ই লত্া, মা।"  ান্নাঘর   লমরে োড়ু বেরত্ বেরত্ িলরলা সন্ধানী, "লকারনা পূরজায় কাউরক বিেট বেরত্ িাবক  াবখ আবম?" 
. 
"ত্া  াবখস না। বকন্তু বনরজও লত্া একটু আনন্দ ক রত্ পাব স। ঢারক  িাবড় শুনরল আমা  এ িয়রসই মনপ্রাণ েুরল উরঠ। আ  
তু্ই বকনা একরকাণায় গুবটরয় র্াস। ইন্দ্র লসবেন েুঃখ কর  আমারক িলরলা, লেরখা লত্া কাকী! লোলর্াত্রা চরল লিরলা। আ  
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আমা  লিানটা  িারল একটু  ঙ বেরত্ পা লাম না।" 
. 
ইরন্দ্র  নাম শুনরত্ই ঘৃণায় িা ব  ব  কর  উঠরলা সন্ধানী । বকেুেণ কথা না িরল চুপ  ইরলা লস। লধায়া িাসনগুরলা সাবজরয় 
 াখরত্  াখরত্ িলরলা, "আচ্ছা মা, লত্ামা  বক মরন হয় না লর্ মূবত্বপূজা আ  বনলবিত্া েুই লিারন  মরত্া হাত্ ধর  হাাঁরট?" 
. 
"কী িলরত্ চাস?" ভ্রু লকাাঁচকারলন কলযাণী। 
. 
"লোলর্াত্রা  সময় বকেু ললাক লত্া র্া ক রলা...বেহঃ!" 
. 
"ওসি বকেু না ল , মা। বকেু ললারক  লকারনা ধমব লনই। ত্া া চায়ই বিশৃ্ঙ্খলা লািারত্। লেবখস না লগ্রপ্তা  হওয়া সিা  নারম  
আরি ম-এ ও-কা ?" 
. 
েীঘবশ্বাস লেলরলা সন্ধানী। মা-লক এখন বমবিয়া বনরয় জ্ঞানিভব কথা লশ্ানারনা অিাি । লস িলরলা, "লোষটা বক মানুরষ , না 
মূবত্বপূজা ? তু্বম একটু লচাখ খুরল লেরখা, মা। আমারে  লেিরেিী  লপাশ্াকগুরলাই লেরখা। পূজা ীরে  লেরখা। আমা  লত্া মরন 
হয় এই িানিাজনাগুরলা অেীলত্া  িাহন! মাত্াল ক া িাজনা িারজ। না ী-পুরুষ ভুরল বিরয় মাত্ারল  মরত্া নারচ। এখারন 
ঈশ্বর   আ াধনা  লসৌন্দর্ব লকাথায়? তু্বম জারনা মা, এসি নাচানাবচ  েৃশ্য পনব বহরসরি ইন্টা রনরট পাওয়া র্ায়? বক বহনু্দ, বক 
মুসলমান, কার া লযাপটপ ঘাাঁটরলই..." কথা আটরক লিরলা সন্ধানী । 
. 
চুপ কর   ইরলন কলযাণী। বনরজও লর্ মারেমারে এমনটা ভারিনবন, ত্া নয়। হয়রত্া সিা  মরনই মারে মারে আরস এসি। 
লকউ হয়রত্া কলযাণী  মরত্া মাথা োড়া বেরয় লসসি বচিা েূ  কর । লকউ ি ং খুবশ্ই হয় ধরমব  নারম নষ্টারমা  সুরর্াি লপরয়। 
. 
সন্ধানীরক কারে লটরন িলরলন, "কাল লথরক ভাবসববট লখালা না লত্া ? প্রবত্বেন লোন বেবি লত্া আমায়?" 
. 
"লহারস্ট্রল থাকরল লকারনাবেন লত্ামারক লোন না বেরয় চরল আমা , মা?" 
. 
লচারখ  পাবন মুেরলা েুজনই। 
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১৬৬ 

সন্ধানী ৪ 
-হুজু  হরয় 

 
সুব্রত্ লসন পরকট লথরক মাবনিযাি লি  ক বেরলন অরটাব কশ্া  ভাড়া লেওয়া  জনয। কলযাণী ত্াাঁ  হারত্ এক কম ধাো বেরয় 
িলরলন, "ত্াড়াত্াবড় ত্াড়াত্াবড়!" মাবনিযাি প্রায় পরড়ই র্াবচ্ছরলা সুব্রত্ িািু  হাত্ লথরক। বি ি হরয় স্ত্রীরক িলরলন, "আহহা!" 
. 
সন্ধানী ত্া  মারয়  কাাঁরধ হাত্ ল রখ িলরলা, "মা, পূরজা লত্ামারক লেরল চরল র্ারচ্ছ না। শ্াি হও।" কলযাণী লেিী  বশ্শুসুলভ 
আনন্দমাখা লচহা া লর্ন আর া উজ্জ্বল হরয় উঠরলা। 
. 
"নাও, এটা পূরজা  লিানাস।" বকেু টাকা লিবশ্ বেরয় অরটাওয়ালারক বিরেয় ক রলন সুব্রত্ িািু। 
. 
েশ্মী  বেরন লমরসা-মাসী  িাবড়রত্ সপব িার  ঘু রত্ এরসরে সন্ধানী। আত্মীয়রে  মারে এরে  িাসায়ই খুি ঘটা কর  পূরজা 
হয় প্রবত্িে । লিইরট পা  াখা মাত্রই আত্মীয় া এরস ত্ারে রক স্বািত্ জাবনরয় লভত্র  বনরয় লিরলা। লচাখ ধাাঁধারনা মণ্ডরপ 
চলরে েশ্মীবিবহত্ পূজা। 
. 
সন্ধানী  সমিয়সী হওয়ায় মাসতু্রত্া লিান বপ্রয়া  সারথ ত্া  ঘবনষ্ঠত্া ভারলাই। এরসই সন্ধানী  হাত্ ধর  টানরত্ টানরত্ িলরলা, 
"এই নাবিক সন্ধানী, চল লত্ারক বেরয় আজ পূরজা কব রয় োড়রিা।" 
. 
"চুপ থাক! আবম লমারটও নাবিক না।" কৃবত্রম  াি লেবখরয় জিাি বেরলা সন্ধানী। 
. 
িয়স্কা বকেু আবন্ট  লচারখ "এ কী কবলকাল!" ভাি েুরট উঠরলা। কলযাণী  কারন কারন একজন িলরলন, "বেবে, এসি কী িরল? 
আসরলই নাবিক নাবক লসানু?" 
. 
"আর  না না!" দ্রুত্ হাত্ নাড়রলন কলযাণী, "িাচ্চা লেরলরমরয় েুষ্টাবম কর  এসি িরল। নাবিক হরল উপিাস থাকরি লকন 
শুবন?" 
. 
আবন্ট া ত্খনই পুর াপুব  আশ্বি না হরলও পর  সন্ধানীরক অিলী বেরত্ লেরখ হাাঁে লেরড় িাাঁচরলা। 
. 
হাাঁটরত্ বিরয় হঠাৎ কার া সারথ ধাো লািরলা সন্ধানী । লপেন বের  আচমকা থমরক লিরলা। ত্া প  বত্ি হাবস বেরয় িলরলা, 
"Such an unpleasant surprise!" 
. 
"Indeed." িলরত্ িলরত্ েু হাত্ লজাড় কর  প্রায় কপাল পর্বি তু্লরলা ইন্দ্র, "নমস্কা , বেবে। ভাইরক আশ্ীিবাে ক রি না?" 
. 
নমস্কার   জিাি বেরত্ বেরত্ই ইরন্দ্র  লেসিুক স্ট্যাটাসটা ঘু রত্ লািরলা সন্ধানী  মরন: 
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. 
"মা! মা লিা! িালবরেন্ডটা এিার   পূরজারত্ই জুবটরয় বেরয়া মা! আিা  এক িে  প  মরত্বয আসরি। ত্ত্বেন িালা সইরত্ 
পা রিা না।" 
. 
করমন্ট লসকশ্রন সিা  লস কী খুনসুবট আ  প্রশ্রয়। ধুম ধাড়াো লেবমবনস্ট্ িান্ধিীগুরলাও িাে র্ায়বন। 
. 
ইরন্দ্র  পারশ্ এরস োাঁড়ারলা েয়সাল। সন্ধানী  ভাবসববট  িনু্ধ। লসই সারথ একই এলাকা  প্রবত্রিশ্ী। লসই সুিারে ইরন্দ্র ও 
লোি। 'শ্হীে িািা' নারম  একটা আইবি লথরক ধমবীয় অন্ধবিশ্বাস বনরয় লেসিুরক ললখারলবখ কর  েয়সাল  ীবত্মরত্া স্ট্া । 
সন্ধানী ত্ারে  মুিমনা সারকবলটা লথরক লিব রয় আসা  প  লথরক েয়সারল  সারথ এখন আ  আরি  মরত্া িনু্ধত্ব লনই ত্া । 
. 
েয়সালও র্খন বিদ্রূরপ  হাবস বেরয় নমস্কা  লেখারলা, সন্ধানী  ত্খন একটু বি িই লািরলা। মরন মরন ভািরলা, "আ  মানুষ 
বক না আমারক মরন কর  নাবিক!" মুরখ িলরলা, "ত্া তু্ই কী মরন কর , েয়সাল? খাওয়াোওয়া  জনয না বসাঁেু  লখলা লেখা  
জনয?" 
. 
"লস কী!" িলরলা েয়সাল, "সম্প্রীবত্ িরল বক বকেু লনই? বিশ্বাস কব  না িরল মজাও বনরত্ পা রিা না...আই বমন, ক রত্ 
পা রিা না? কী িবলস ইন্দ্র?" কাাঁধ বেরয় ত্ারক একটা ধাো মা রলা লস। 
. 
হঠাৎ ত্ারে  লপেন লথরক েুজরন  কাাঁরধ েুইহাত্ ল রখ আবিভূবত্ হরলা বপ্রয়া, "অযাই কী বনরয় কথা িলবেস? লশ্ান এখারন 
আিা  েিড়া-টিড়া লািাস না। পূরজা ক  নাহরল পূরজা েযাখ। িুেবল?" 
. 
"আর  ধু ! িাচ্চা নাবক আম া?" েয়সাল িলরলা, "েিড়া লািারিা লকন?" 
. 
"আর  িাে লে!" ইন্দ্র িলরলা, "বপ্রয়া চল, মারয়  সারথ করয়কটা লসলবে তু্বল।" 
. 
"হযাাঁ হযাাঁ, চল চল," খুি আগ্রহ বনরয় িলরলা বপ্রয়া। "শ্বমবষ্ঠা, বনতু্, ত্িী ও াও আরে।" একটু েূর  বিরয় িলরলা, "নাবিক 
সন্ধানীরক িল লত্া আসরি বক না।" 
. 
েয়সাল ইরচ্ছ কর  িলা চবড়রয় িলরলা, "নাবিক সন্ধানী! আসবি?" 
. 
লসৌভািযিরম লকালাহল আ  িারেয  আওয়ারজ লকউ লত্মন শুনরলা না। 
. 
মা-িািা ত্ারে  িনু্ধ-আত্মীয়রে  বনরয় লমরত্ আরে। সন্ধানী অরনকটা একরঘরয় ভাি বনরয়ই িরস িরস েপবণ বিসজবন লেখরত্ 
লািরলা। বপ্রয়া েূ  লথরক লেরখ িুেরলা সন্ধানী খুি একটা এনজয় ক রে না। কারে এরস িলরলা, "উপর  র্াবি? চল রুরম িরস 
আড্ডা-টাড্ডা বেই।" প্রিািটা সানরন্দ লুরে বনরলা লস। 
. 
িড়রে রক িরল মণ্ডপ লেরড় উপ ত্লায় চরল লিরলা েুজন। "তু্ই আমা  রুরম বিরয় লিাস, আবম আসবে।" িরল লকাথাও লিরলা 
বপ্রয়া। কবম্পউটার  িুাঁে হরয় লিমস লখলরত্ থাকা জয়ি  লপেরন বিরয় োাঁড়ারলা সন্ধানী। জয়ি বপ্রয়া  লোট ভাই, এ িে  
বপএসবস লেরি। 
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. 
ত্া  মাথা  চুল এরলারমরলা কর  বেরয় িলরলা, "কীর ? পূরজায় না বিরয় িরস িরস কী লিমস লখলবেস?" 
. 
"Hi বেবে," লপেরন না ত্াবকরয়ই িলরলা জয়ি, "এখন বি ি লকার া না। িযাটল অি িিস লখলবে।" 
. 
"িযাটল অি িিস?" 
. 
"হযাাঁ। লর্রকারনা একটা িি িা লিবম-িরি  কযার কটা  বনরয় অনয িিরে  সারথ মা বপট ক রত্ হয়।" 
. 
"ওহ! ত্া তু্ই লকান কযার কটা  বনরয়বেস? মূবষক? না লক্ষ্মীপযাাঁচা?" 
. 
"আর  এখারন সি ল ামান িি। ওসি লকারত্থরক আসরি? আবম বনরয়বে শ্বি  লেিত্া লপারটসটাসরক।" 
. 
"এ কম অন্ধকা  অন্ধকা  লকন? গ্রাবেে িারজ নাবক?" 
. 
"নাহ। েুই ললরভল আরি সূর্বরেি লসাল-লক খুন কর বে লত্া। ত্াই সূর্ব ধ্বংস হরয় বিরয়রে।" 
. 
"কী সিবনাশ্!" 
. 
"সিবনারশ্  লেরখরো কী, বেবে? পৃবথিী  লেিী লট াও লশ্ষ। এখন সমরয়  লেিত্া সযাটানব চলরে।" 
. 
সন্ধানী মবনটর  লেখরলা বিশ্াল এক নেরত্য  শ্ ীর  লেৌরড় লেৌরড় ত্ারক অস্ত্র বেরয় লখাাঁচারচ্ছ লপারটস্ট্াস। আ  বিশ্াল হাত্ 
বেরয় ত্ারক বপরষ লেলা  লচষ্টা ক রে সযাটানব।  িা বি  বেরক লিশ্ীেণ লচরয় থাকরত্ না লপর  একটু সর  আসরলা সন্ধানী। 
ত্া প  িলরলা, "আচ্ছা জয়ি! পৃবথিী  লেিী মর  লিরল তু্ই এখন লকাথায় োাঁবড়রয় আবেস? সময় ধ্বংস হরয় লিরল অনয 
সিবকেু বটকরি কীভারি?" 
. 
"আর  র্াও লত্া! অত্বকেু ভািরল লিম লখলরিা কীভারি?" 
. 
এমন সময় বপ্রয়া চরল আসায় সন্ধানীসহ ত্া  রুরম লিরলা। েুজন খারট  উপ  িরস িল্প জুরড় বেরলা। কথায় কথায় বপ্রয়া 
িলরলা, "আচ্ছা সন্ধানী, ভাবসববট লাইরে লত্া েুইিা  লচইি হবল। এখন লকান ধমব েরলা কব স আসরল?" 
. 
"আমা  পব িত্বন আসরল প্রবত্বেন হরচ্ছ ল , বপ্রয়া। এমন না লর্ লকিল বহনু্দ লথরক নাবিক হলাম, এ প  নাবিক লথরক 
আিা  deist. প্রবত্বনয়ত্ অরনকবকেুই মাথায় লঘার । এখন লর্মন িহু ঈশ্বর   ধা ণাটা বনরয় ভািনা হরচ্ছ।" 
. 
"ত্াই? লর্মন?" 
. 
সন্ধানী বকেুেণ ভািরলা। ত্া প  িলরলা, "এই লর্ েযাখ, মানুষ। মানুষ ত্া  সমান িা কাোকাবে েমত্াসম্পন্ন মানুষরে  সারথ 
রু্দ্ধ িা েিড়ায় ললরি থারক। িি র্বে একাবধক হয়, ত্াহরল বক একটা িযাটল অি িিস ললরি বিরয় সৃবষ্টজিত্ই ধ্বংস হরয় 
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র্াওয়া  কথা না?" 
. 
"উমম...হয়রত্া। হরত্ পার  লেিরেিীরে  বনরজরে  মারে আন্ডা স্ট্যাবন্ডং ভারলা। হয়রত্া র্া  র্া  কারজ  লেত্র আলাো। 
এ কম েিড়াোাঁবট কখরনা হরি না।" 
. 
"Okay, consider this. একসময় লর্ কম ভািা হরত্া আকাশ্, িাত্াস, মাবট, পাবন সি আলাো, আজরক লসগুরলা  মারে 
ইন্টা কারনকশ্ন িুেরত্ লত্া খুি লিবশ্ বিজ্ঞান জানরত্ হয় না,  াইট?" 
. 
"লম বি। বকন্তু ত্ারত্ কী প্রমাণ হয়?" 
. 
"মারন িরন  লেিত্া আ  লমরঘ  লেিত্া র্বে আলাো হয়...অথিা লেিী...ত্াহরল কা  কারজ  লেত্র আসরল কত্টুকু? িােপালা 
লত্া আিহাওয়ায় এ কম প্রভাি লেরল র্ারত্ িৃবষ্ট হয়। ত্াহরল িরন  লেিত্া বক লমরঘ  লেিত্া  কারজ ভাি িসারলন না?" 
. 
এমন সময় "উহহহহহ" কর  িমিরম র্াবযক করণ্ঠ একটা বচৎকা  এরলা লকারত্থরক লর্ন। জয়ি হয়রত্া আর কটা লেিত্ারক 
লমর  লেরলরে। 
. 
বপ্রয়া িলরলা, "বচিা  বিষয়। আমারে  ধরমব আসরলই এমন লকারনা আইবিয়া বক আরে নাবক? লর্ একজন িরন  লেিত্া, 
একজন লমরঘ ?" 
. 
"আচ্ছা েূিবা প্রবত্মা  আশ্পারশ্  লেিত্ারে ই ধ ।" িলরলা সন্ধানী, "আবম সুন্দ  হরত্ চাইরল লসটা কা  কারে চাইরিা? 
কাবত্বরকয়  কারে? না লক্ষ্মী  কারে? আবম কাবত্বরকয়  কারে পুরুষাবল লসৌন্দর্ব চাই না, বকন্তু লক্ষ্মী আিা  লসৌন্দরর্ব  লেিী নন। 
আিা  ধ , আবম ধনী হরত্ চাই। পড়ারলখা না কর  লক্ষ্মী লেিী  আশ্ীিবারে র্বে আবম ধনী হই, ত্াহরল হয় লেিী 
অরলৌবককভারি আমারক সম্পে বেরয়রেন আ  নয়রত্া আবম েুনবীবত্িাজ। আমা  পর্বরিেণ হরলা প্রথমটা ঈশ্বর   সাধা ণ 
কমবপদ্ধবত্ না। বত্বন পাবথবি মাধযম িযিহা  কর ই ভিরে  মরনািাসনা পূ ণ কর ন...লিবশ্ ভাি সময়...আবম বম ারকলরক 
অিশ্য অস্বীকা  ক বে না। আ  বেত্ীয়টা হওয়া পবসিলই না। ত্াহরল ধনী হরত্ হরল আরি বিেযা অজবন কর  ত্া  লর্ািয হরত্ 
হরি। লহাক ত্া কৃবষবশ্ো িা এবিবনয়াব ং। বকন্তু বিেযা  লেিী আিা  আর কজন। ত্াহরল বক আবম বিেযা অজবরন  জনয 
একজরন  কারে প্রাথবনা ক রিা, আ  ত্া  েলােরল  জনয আর কজরন  কারে?" 
. 
এমন সময় আিার া িমিরম কণ্ঠ শুরন চমরক কান লচরপ ধ রলা েুজনই, "You challenge me, Potestas! The god of 
seas!" আর কটা কণ্ঠ িলরলা, "A true god doesn't hide himself underwater, Neptune! Show yourself." ভুস 
কর  পাবন লথরক বকেু ওঠা  আওয়াজ হরলা। প্রথম কণ্ঠটা িলরলা, "You have disrespected a god for the last time, 
demi-god. Your death is close at hand." 
. 
"উে! জয়ি, সাউন্ডটা কমা।" লচাঁবচরয় িলরলা বপ্রয়া। পারশ্  রুম লথরক আওয়াজটা একটু করম এরলা। 
. 
সন্ধানী  বেরক বের  বপ্রয়া িলরলা, "আচ্ছা মানলাম। বকন্তু এমনটা বক হরত্ পার  না লর্ সি লেিরেিী আসরল এক ঈশ্বর  ই 
বিবভন্ন রূপ? এরককটা রূপ এক ঈশ্বর  ই বিবভন্ন অিত্া ?" 
. 
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"Doesn't make sense to me. ত্াহরল বক  াম িা ব্রহ্মা বনরজই বনরজরক পূরজা কর  বনরজরকই অকালরিাধরন উেুদ্ধ 
কর রেন? বনরজই ত্া প  লেিী েূিবা হরয় আবিভূবত্া হরয়রেন? অথিা স্বিব লথরক লেিত্া া বিত্াবড়ত্ হরয় বনরজরে  কারেই 
বনরজরে  েুঃরখ  কথা িরলন? ত্া প  বনরজ াই শ্মু্ভ-বিষু্ণ লসরজ ত্া লশ্ারনন? ত্া প  বনরজরে  লত্জ লথরক বনরজরে রকই 
েূিবা নারম নত্ব  কর ন? আিা  বনরজই বিরয় লসই মবহষাসু রক প াবজত্ কর ন, লর্ই মবহষাসুর   োপরট বনরজ াই স্বিব লথরক 
বিত্াবড়ত্ হরয়বেরলন? আ  একই লবজক অনুর্ায়ী, স্রষ্টা-সৃবষ্ট একই সত্ত্বা হওয়াটা আর া িড় অবিচা । এ  অথব োাঁড়ায় প মাত্মা 
বনরজই ল বপস্ট্ হরয় বনরজরকই ল প কর , বনরজই িাস চালায়, আিা  বনরজই মানিিন্ধন কর  বনরজ  োাঁবস চায়।" 
. 
"এই োাঁড়া, োাঁড়া। এত্েণ লত্ারক এরকশ্ব িােী ভািবেলাম। বকন্তু লত্া  লশ্রষ  কথাগুরলা লত্া এরকশ্ব িােরকও ধ্বংস কর  
বেরচ্ছ। লসই লত্া নাবিকরে  মরত্াই কথা িলবেস।" 
. 
"উহুাঁ, িলবে না। এখন পর্বি আমা  কনকু্লশ্ন হরচ্ছ স্রষ্টা আ  সৃবষ্ট আলাো সত্ত্বা। বন াকা  স্রষ্টা আসরল এক অজানা আকা । 
ইনেযাে, আকার   কনরসরপ্ট  স্রষ্টাও বত্বন বনরজই। ত্াহরল বত্বন এমন এক সত্ত্বা, র্ারক আম া মানিীয় লকারনা attributes 
বেরয় িুেরত্ পা রিা না।" 
. 
"ওরক। লনা প্রিরলম। লসই সত্ত্বা চাইরলই বক মহাষষ্ঠীরত্ বনরজ  সত্ত্বারক েূিবা প্রবত্মায় স্থাপন ক রত্ পার ন না? ত্া প  
েশ্মীরত্ েপবণ বিসজবরন  মাধযরম ত্যাি ক রত্ পার ন না? ত্াহরলই লত্া লত্া  এরকশ্ব িারে  আইবিয়া  সারথ পূরজা  লকারনা 
কন্ট্রাবিকশ্ন থাকরে না।" 
. 
"হয়রত্া। বকন্তু লসটাও একটু uncanny. এরকশ্ব িােী া এ কম লেবটরশ্ বিশ্বাস কর  না। তু্ই একটা মসবজে লভরঙ লেলরল 
মুসলমান া বকন্তু িলরি না লর্ আল্লাহ লভরঙ লিরেন। বকন্তু েপবণ বিসজবরন  আি মুহূরত্ব লকউ র্বে েূিবাপ্রবত্মা লভরঙ লেরল, 
ত্াহরল বকন্তু িলরত্ হয় লর্ ঈশ্ব  লভরঙ লিরলন। কা ণ লস সময় প্রবত্মাটা একটা লেবটশ্। অিত্ লেবটশ্ থাকাকালীন সময় 
েূিবা-লক্ষ্মী-স স্বত্ী-িরণশ্-কাবত্বরকয় সিাই বমরল একটা মাবেও লকন সৃবষ্ট কর ন না? মাবে বকেু বনরয় লিরল ত্াাঁ া লকন লঠকান 
না?" 
. 
বপ্রয়ারক একটু বচবিত্ লেখারলা। হঠাৎ ঘবড়  বেরক ত্াবকরয় িলরলা, "আচ্ছাহ, খাওয়া  সময় হরয় লিরে। চল বনরচ র্াই।" 
. 
"হযাাঁ, বশ্ও ।" 
. 
জয়ি ত্খরনা কবম্পউটার   সামরন িসা। বপ্রয়া লর্রত্ লর্রত্ িাক বেরলা, "অযাই এইটা অে ক । লখরত্ আয়।" 
. 
লপেন লপেন লর্রত্ লর্রত্ সন্ধানী একটু থমরক োাঁবড়রয় বস্ক্ররন  বেরক ত্াকারলা। প াবজত্ লনপচুন একটা পাথর  লহলান বেরয় 
হাাঁপারচ্ছ। বনষু্ঠ  ভবঙ্গরত্ লহাঁরট আসরে লপারটস্ট্াস। লনপচুন িলরলা, "No matter how many gods fall, there will 
always be another one to stand against you." 
. 
লপারটস্ট্াস িলরলা, "They will fall as well." 
. 
লনপচুন আিার া িলরলা, "You will never be able to kill all of them." 
. 
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লপারটস্ট্ারস  জিাি, "Then prepare for your death, Neptune." 
. 
ত্া প  পাশ্বিকভারি ত্ারক মা রত্ লািরলা লপারটস্ট্াস। কৃবত্রম  রি  বেটা এরস বস্ক্রনটারক লাল কর  বেরচ্ছ। সন্ধানী একিা  
লঢাক বিলরলা। লনপচুনরক লটরন বহাঁচরড় পাহাড় লথরক বেটরক লেলরলা লপারটস্ট্াস। অরনকেণ র্ািত্ পড়রত্ পড়রত্ েপাস কর  
সাির  পড়রলা লনপচুরন  মৃত্রেহ। বঠক লর্ন আর কটা প্রবত্মা বিসজবন। 
. 
"অযাই সন্ধানী! তু্ইও লিমস লখলরত্ িসবল নাবক?" বপ্রয়া  বচৎকার  সবম্বত্ বের  লপরয় আিা  হাাঁটা বেরলা সন্ধানী।" 
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১৬৭ 

লকমন বেরলন বত্বন? – ২  
–বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
র্খন লোট বেলাম,  ািায় পথ চলরত্ চলরত্ প্রায়ই লেখত্াম মুরুব্বী লিারে  একজন লচাখ-মুখ শ্ি কর  আমা  বেরক ত্াবকরয় 
আরেন। কী লিয়ােবি কর বে লসটা বনরয় বিি  িরিষণা  প  মরন পড়রত্া, “এই র্া! সালাম বেরত্ ভুরল বিরয়বে।” কাাঁচুমাচু 
ভবঙ্গরত্ সালাম লেয়া  প  অপ  পারশ্  লঠাাঁট নাড়া লেরখ িুেরত্ পা ত্াম সালারম  উি  হয়রত্া লনয়া হরয়রে। মারে মারে 
লঠাাঁটও নড়ত্ না, সালারম  উি  নাবক মরন মরন বনরয়রেন। লোটরে  সালারম  উি  সশ্রব্দ বনরল সম্ভিত্ সম্মান করম র্ায়। 
. 
ত্রি আবম র্বে ১৪০০ িে  আরি মবেনা  পথ ধর  লহাঁরট লর্ত্াম, ত্াহরল একজন মানুষ আবম সালাম লেয়া  আরিই আমারক 
সালাম বেরয় বেরত্ন। 
হযাাঁ! মুহাম্মে (সা) এ  কথাই িলবে। 
বত্বন এরত্াটাই বন হঙ্কা ী বেরলন লর্, চলা  পরথ বশ্শুরে  লেখরল ত্ারে  সালাম বেরত্ন। লোট্ট লমরয় া প্রশ্ন ক া  জনয হাত্ 
ধর  ত্াাঁরক লর্খারন খুবশ্ লসখারন বনরয় লর্রত্ পা ত্। 
. 
ত্াাঁ  সিান বেল লমাট সাত্জন। লেরল বত্নজন, লমরয় চা জন। োরত্মা ( া) িযত্ীত্ সিাই ত্াাঁ  জীিেশ্ারত্ই মা া 
বিরয়বেরলন। কখরনা বত্বন বনরজ  সিান আ  অনয মুসবলম সিারন  মরধয পাথবকয ক রত্ন না। ভারলািাসা লুবকরয় না ল রখ 
প্রকারশ্ বিশ্বাসী বেরলন। আ ি া র্খন লেখত্ বত্বন বশ্শু আ  সিানরে  এরত্া গুরুত্ব বেরচ্ছন, ত্া া অিাক হরয় লর্রত্া। এমন 
ক া  কা ণ বজরজ্ঞস ক রল উবন িলরত্ন, “র্া া অরনয  প্রবত্ েয়া কর  না, (বকয়ামরত্  বেন) ত্ারে  প্রবত্ েয়া ক া হরি 
না।” 
. 
লর্ সময়টারত্ কনযা বশ্শুরে  জীিি লপ্রাবথত্ ক া হরত্া, লস সময়টারত্ বত্বন ত্াাঁ  কনযারে  শুধু ভারলাই িাসরত্ন না, সম্মানও 
ক রত্ন। অরনরকই লিবশ্ কনযা সিান থাকারক লিাো মরন কর ন। উবন কখরনাই ত্াাঁ  লমরয়রে রক লিাো মরন কর নবন। 
সিাইরক মমত্া  সারথ কনযা বশ্শুরে  লালন-পালন ক রত্ িলরত্ন। কনযা বশ্শুরে  মর্বাো  কথা িলরত্ বিরয়  াসূল (সা) 
িরলন, “র্ারে  কনযা সিান বেরয় পব ো ক া হরি, আ  ত্া া ত্ারে  প্রবত্ সেয় থাকরি, (আবখ ারত্) লসই কনযা া ত্ারে  
আ  জাহান্নারম  মরধয পেবা হরয় োাঁড়ারি।” 
. 
ত্াাঁ  কনযারে রক সিরচরয় উিম িযবি  সারথ বিরয় লেয়া  লচষ্টা ক রত্ন। লকান কনযারকই বত্বন লজা  কর  বিরয় লেনবন। 
বিরয়  পূরিব অিশ্যই কনযা  মত্ামত্ জানরত্ চাইরত্ন। সিাইরক সািধান কর  িলরত্ন, “একজন কুমা ী লমরয়  অনুমবত্ োড়া 
ত্ারক বিরয় লেয়া র্ারি না।” একিা  জানরত্ পা রলন, এক লমরয়রক ত্া  ইচ্ছা  বিরুরদ্ধ লজা  কর  বিরয় লেয়া হরয়রে। উবন 
সারথ সারথ লস বিরয় িাবত্ল লঘাষণা কর ন। 
. 
লমাহ  বনধবা রণ  লিলায় করঠা ত্া আর াপ ক রত্ন না। োরত্মা ( া) এ  বিরয়রত্ লমাহ  িলরত্ বেল লকিল একবট িমব। 
িত্বমান সমরয় অরনরকই বিরয়রত্ উচ্চ লমাহ  থাকাটারক একটা প্রথা িাবনরয় লেরলরেন। ত্ারে  কারে লমাহ  হরচ্ছ সম্মারন  
মাপকাবঠ। অথচ এ মাপকাবঠ আল্লাহ   াসূল (সা) বেরয় র্ানবন। র্বে লমাহ  সবত্যই সম্মারন  মাপকাবঠ হরত্া, ত্রি ত্াাঁ  
কবলজা  টুক া োবত্মা  লচরয় অবধক সম্মাবনত্ আ  লক বেল? 
. 
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র্খনই োবত্মা ( া) ত্াাঁরক লেখরত্ আসরত্ন, ত্ারক অভযথবনা জানারত্ বত্বন োাঁবড়রয় লর্রত্ন। ত্ারক চুমু বেরত্ন, আ  বনরজ  
জায়িায় ত্ারক িসারত্ন। আিা  িািা র্খন ত্ারক লেখরত্ আসরত্ন, োবত্মা ( া)-ও একইভারি বপত্ারক অভযথবনা জানারত্ন। 
লমরয়রক সিসময় সাধা ণ জীিনর্াপরন বশ্ো বেরত্ন। োবত্মা ( া) বনজ হারত্ই সংসার   সি কাজ ক রত্ন। জাাঁত্া লঘা ারত্ 
লঘা ারত্ ত্া  হাত্ অিশ্ হরয় লর্ত্। একিা  বত্বন বপত্া  কারে বনরজ  করষ্ট  কথা জাবনরয় একজন োসীরক চাইরল আল্লাহ  
 াসূল (সা) িলরলন, “আবম বক লত্ামারক এমন বকেু  কথা িলি না র্া লত্ামা  জনয োসী  লচরয়ও উিম? ঘুরমারত্ র্ািা  
আরি তু্বম ৩৪ িা  ‘আল্লাহু আকিা ’, ৩৩ িা  ‘সুিহানাল্লাহ’ আ  ৩৩ িা  ‘আলহামেুবলল্লাহ’ িলরি।” 
. 
আল্লাহ   াসূরল  (সা) সিান িরল ত্া া র্ারত্ আত্নতু্বষ্টরত্ না লভারিন, লস কথাও বত্বন িা িা  ত্ারে  মরন কব রয় বেরত্ন। 
সািধান কর  িলরত্ন, “ওরহ োবত্মা! বনরজরক জাহান্নাম লথরক িাাঁচাও। আল্লাহ  সামরন আবম লত্ামারক একটুও  ো ক রত্ 
পা ি না।” 
. 
 াসূল (সা) বেরলন একজন নধর্বশ্ীল বপত্া। সিানরে রকও নধর্ব ধা রণ  উপরেশ্ বেরত্ন। পৃবথিীরত্ থাকা অিস্থারত্ই ত্ারক 
সহয ক রত্ হরয়রে এরক এরক েয় েয়বট সিান হা ারনা  কষ্ট। োবত্মা ( া)- ও লর্ ত্াাঁ  মৃতু্য  বকেুবেন প  মা া র্ারিন, 
ত্াও বত্বন জানরত্ন। লমরয় উরম্ম কুলসুল ( া) মা া র্াওয়া  প  র্খন ত্ারক লিাসল লেয়া হরয়বেল, ত্খন বনরজ  প রন  
ইজা  খুরল বেরয়বেরলন। বপত্া  পবিত্র লপাশ্াক লমরয়  লেহরক আিৃত্ কর বেল। উরম্ম কুলসুরম  ( া) মৃতু্য  পর  বত্বন ত্া  
কির   পারশ্ িরস থাকরত্ন। নী রি লচারখ  জল লেলরত্ন। একমাত্র জীবিত্ পুত্র ইব্রাহীম ( া) র্খন মা া বিরয়বেরলন, ত্খরনা 
বত্বন অশ্রু সংিা  ক রত্ পার নবন। কাাঁেরত্ কাাঁেরত্ িরলরেন, “লচাখ অশ্রুবসি। হৃেয় িযবথত্। ত্িুও আম া এমন বকেু িবল 
না র্া আমারে   িরক অসন্তুষ্ট কর । ইব্রাহীম! (িািা আমা !) আম া লত্ামা  মৃতু্যরত্ িযবথত্।” 
. 
সাত্জন নাবত্-নাত্নী বেল ত্াাঁ । সিাইরকই প্রচণ্ড ভারলািাসরত্ন। কখরনা ত্ারে  ধমক লেনবন। একিা  হাসান ( া) ত্াাঁ  
লকারল থাকা অিস্থায় প্রসাি কর  বেরয়বেরলন। আিু লায়লা ( া) এ েৃশ্য লেরখ হাসান ( া)- লক  াসূল (সা) এ  লকাল লথরক 
বনরত্ চাইরল বত্বন িরলন, “আমা  সিানরক লেরড় োও। প্রসাি লশ্ষ না ক া পর্বি ত্ারক ভয় পাইরয় বেও না।” 
. 
হাসান ( া) আ  হুসাইন ( া) এ  জনয বত্বন েু’আ ক রত্ন। ত্ারে  বেরক ত্াবকরয় িলরত্ন, “আবম লত্ামারে  জনয আল্লাহ  
কারে আশ্রয় চাই সকল শ্য়ত্ান আ  সৃবষ্ট লথরক, সকল বহংসুরট লচাখ লথরক।” একবেন োবত্মা ( া) এ  ঘর  লর্রয় আে  
কর  িাক বেরলন, “লোট্ট লসানামবণটা বক এখারন আরে?” হাসান( া) লি  হরয় এরল েুজন েুজনরক জবড়রয় ধ রলন। লকারল 
তু্রল বনরয় িলরলন, “লহ আল্লাহ! আবম ত্ারক ভারলািাবস। আপবনও ত্ারক ভারলািাসুন। আ  লর্ ত্ারক ভারলািারস, ত্ারকও 
আপবন ভারলািাসুন।” 
. 
আর কবেন বমম্বর  োাঁবড়রয় খুত্িা লেয়া  সময় লেয ক রলন হাসান ( া) আ  হুসাইন ( া) িা িা  হুমবড় লখরয় পরড় র্ারচ্ছন। 
 াসূল (সা) খুত্িা থাবমরয় বমম্ব  লথরক লনরম দ্রুত্ ত্ারে  লকারল তু্রল বনরলন। সিাইরক লেয কর  িলরলন, “এ েুইজনরক (এ 
অিস্থায়) লেরখ আবম নধর্ব ধা ণ ক রত্ পাব বন।” 
. 
লমরয় র্য়নারি  ( া) কনযা উমামাহ ( া)- লক কাাঁরধ বনরয় বত্বন জামারত্ নামার্ পবড়রয়রেন। রুকু আ  বসজো ক া  সময় 
ত্ারক নাবমরয় বেরত্ন, রুকু-বসজো লশ্ষ হরল আিা  ত্ারক লকারল তু্রল বনরত্ন। নামারর্ রুকু ক া  সময় একিা  হাসান 
বকংিা হুসাইন ( া) ত্া  কাাঁরধ উরঠ িসরলন। বত্বন না থামা পর্বি  াসূল (সা) রুকুরত্ অরনকেণ বস্থ  হরয়  ইরলন। সিাই ভয় 
লপরয় লভরি িসল,  াসূল (সা) অসুস্থ হরয় বিরয়রেন বকনা! নামার্ লশ্রষ ললাকরে  আশ্বি কর  িলরলন, “লত্মন বকেুই হয়বন। 
আমা  লেরল আমা  কাাঁরধ চরড় িরসবেল। লস সুবস্থ  না হওয়া পর্বি আবম ত্ারক নামারনা পেন্দ ক লাম না।” 



 

654 

অথচ আমারে  সমরয় আম া বশ্শুরে  মসবজরে অনাহূত্ মরন কব । ত্ারে  সামানয শ্রব্দ বকংিা েুষু্টবমরত্ বি ি হরয় র্াই। 
. 
বত্বন ত্া  নাবত্রে  প্রায়ই জবড়রয় ধ রত্ন। চুমু লখরত্ন। এক িযবি ত্াাঁরক এভারি চুমু বেরত্ লেরখ একিা  িলল, “আমা  
েশ্টা লেরল-লমরয় আরে। আবম কখরনাই ত্ারে  চুমু খাইবন।”  াসূল (সা) ত্া  বেরক ত্াবকরয় িলরলন, “র্ারে  অির  েয়া 
লনই, ত্ারে রক েয়া ক া হরি না।” হাসান-হুসাইরন  লালা িবড়রয় ত্াাঁ  পবিত্র লেরহ পড়ত্। বত্বন একটুও বি ি হরত্ন না। 
. 
ভ্রমণ লশ্ষ কর  বের  এরল বত্বন নাবত্-নাত্নীরে  সারথ লেখা ক রত্ন। ত্ারে  বপরঠ উবঠরয় বনরয় লখলা ক রত্ন। একবেন 
োওয়াত্ লখরত্ র্ািা  সময় লেখরলন হাসান ( া) বকংিা হুসাইন ( া)  ািায় লখলরেন। নানারক লেরখ নাবত্ কখরনা িারন 
কখরনা িা িারম লেৌরড় পালাবচ্ছল। নাবত্  সারথ সারথ নানাও লেৌড়াবচ্ছরলন। 
. 
কখরনা কখরনা নাবত্-নাত্নীরে  উপহা ও বেরত্ন। একিা  নািাশ্ী  িােশ্াহ  াসূল (সা)-লক উপহা  বহরসরি স্বরণব  িয়না 
উপহা  পাঠারলন। বত্বন লস িয়না উমামাহ ( া)-লক উপহা  বেরলন। 
. 
র্খন সংরশ্াধন ক া প্ররয়াজন ত্খন আদ্রভারিই ত্া ক রত্ন। একবেন লেখরলন হাসান ( া) সেকা লথরক লনয়া লখজু  মুরখ 
বেরয়রেন। উবন সারথ সারথ িলরলন, “লেরল োও, লেরল োও। তু্বম বক জান না আম া সেকা  খািা  খাই না?” 
. 
িলা হরয় থারক, “একজন িযবি করত্াটুকু মহৎ ত্া লিাো র্ায়, বশ্শুরে  প্রবত্ ত্া  আচ ণ লেরখ। লকউ বক এমন আরে বকংিা 
কখরনা বেল, বশ্শুরে  প্রবত্ র্া  আচ রণ  াসূল (সা) এ  লচরয়ও লিবশ্ ভারলািাসা প্রকাশ্ লপরয়রে? 
------------------------------------ 
----------- 
শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এ  “وسلم عليه للا صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ 
অিলম্বরন ললখা। 
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১৬৮ 
ইসলাম বিকৃবত্  লপ্রাপািান্ডা – “United For Peace” 
-সত্যকথন লিস্ক 

লেইসিুরক একটা লপইজ আরে United for Peace [ https://www.facebook.com/unitedforp... ] . লপইজটা 
অরনরক  লচারখই প া  কথা। প্রায় ৭৫,০০০+ লাইক এিং িরড় প্রবত্ লপারষ্ট ৫০,০০০ হাজার   লিবশ্ লাইক পাওয়া এই 
লপইজটা  উরেশ্য মুসবলমরে  মরধয বিকৃত্ ভারি ইসলামরক প্রচা  ক া। লপইজবটরত্ এমনভারি কু ’আরন  বিবভন্ন আয়ারত্  
ভুল িযাখযা উপস্থাপন ক া হয় র্ারত্ কর  সাধা ন মানুষ বিভ্রাি হয় এিং এক সময় এমন বকেু বিশ্বাস ক া শুরু কর , র্া 
বনজবলা কুে  ও বশ্ ক। 
আপবন র্বে লপইজটারত্ লঢারকন ত্াহরল আপনা  লচারখ পড়রি কু ’আরন  আয়াত্, মুসহারে  েবি সম্ববলত্ লপাস্ট্। আপনা  
লচারখ পড়রি, “মন ভারলা কর  লেওয়া” বিবভন্ন কথা। ত্িুও লকন আম া িলবে এটা কাবে রে  লপইজ? লকন িলবে এই 
লপইরজ  উরেশ্য বিকৃত্ভারি ইসলামরক উপস্থাপন ক া এিং কুে  ও বশ্ ক প্ররমাট ক া?  
. 
আসুন প্রমাণাবে সহ শ্া ীয়াহ  আরলারক এক এক কর  লেখা র্াক। 

লপাস্ট্ বিরেষণ ১  

 
সূ া আল ইম ারন  ৩য় আয়াত্ঃ কু আন ত্াও াত্ এিং ইবিরল  সত্যায়ন কর । বকন্তু এককভারি এই আয়াত্বট প্রচা  ক রল 
পূণব জ্ঞারন  প্রকাশ্ হয় না। প্রশ্ন জািরত্ই পার , ত্াহরল ত্াও াত্ আ  ইবিলও বক অবিকৃত্ সত্য? লসগুরলা লথরক বক বকেু 
এখনও গ্রহণ ক া র্ারি? লপাস্ট্বট লেরখ লত্মন মরন হওয়াই স্বাভাবিক।  
অথচ আল্লাহ সুিহানাহু একথাও িরলরেন লর্ আহরল বকত্াি া অথবাৎ, ইহুবে বিস্ট্ান া ত্ারে  
“বকত্ারি  বিকৃবত্ ঘবটরয়রে” (২:৭৫) 
“ত্া া বনজ হারত্ গ্রন্থ বলখত্ আ  োবি ক ত্ লর্ লসগুরলা আল্লাহ  কাে লথরক অিত্ীণব” (২:৭৯) 
এোড়াও আহরল বকত্াি া “সরত্য  সারথ বমথযা  সংবমশ্রণ ঘটারত্া এিং সত্যরক লিাপন ক ত্” (৩:৭১)। 
এোড়াও আল্লাহ স্বয়ং িরলরেন “আল্লাহ  কারে একমাত্র গ্রহণরর্ািয েীন হল ‘আল-ইসলাম’ ”(৩:১৯) 
শুধু ত্াই না, “ইসলাম োড়া আ  লকারনা েীন আল্লাহ  কারে কবস্মনকারলও গ্রহণরর্ািয হরি না” (৩:৮৫) 

https://www.facebook.com/unitedforpeace/
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সূ া আল-ইম ারন  ৩য় আয়ারত্ আল্লাহ ‘সত্যায়ন’ িরল িুবেরয়রেন, আরি লর্ ত্াও াত্ ও ইবিল লপ্র ণ ক া হরয়বেল ত্া 
আল্লাহ  পে লথরকই বেল লস কথা  স্বীকৃবত্ আ  ত্াই লসগুরলা লর্ ‘আল্লাহ  পে লথরকই লপ্রব ত্ বেল’ এই িযাপার  
মুসবলমরে  বিশ্বাস স্থাপন ক রত্ হরি। বকন্তু প িত্বীরত্ উরল্লবখত্ আয়াত্গুরলারত্ আল্লাহ আহরল বকত্ািরে  বকত্াি বিকৃবত্ 
উরমাবচত্ কর  বেরয়রেন র্া  অথব লসগুরলা আ  অনুস ণরর্ািয লনই। ত্াহরল ‘United for Peace’ লথরক লকন প িত্বী 
আয়াত্গুরলা প্রচা  ক া হরচ্ছ না? অথচ প িত্বী আয়াত্গুরলা প্রচা  না ক রল এই বিষরয় অজ্ঞ মুসবলমরে  ভুল ধা ণা হওয়া 
স্বাভাবিক। আ  আল্লাহ  কারে একমাত্র মরনানীত্ েীরন  আয়াত্ (৩ুঃ ১৯) আ  অনযথায় হরল কী হরি (৩ুঃ ৮৫) এই 
আয়াত্গুরলাও লকন প্রচা  ক া হরচ্ছ না? 
িস্তুত্ ত্া া এমন ভারি বিষয়বট উত্থাপন কর রে র্া লথরক মরন হওয়া স্বাভবিক কু্ব আন িত্বমারন  বিকৃত্ িাইরিল ও 
ত্াও ারত্  স্বীকৃবত্ লেয়, এিং বিকৃত্ িাইরিল ও ত্াও ারত্  র্া া অনুসা ী ত্ারে ও বিশ্বাসী বহসারি স্বীকৃবত্ লেয়া। অথচ 
কু্ব আন এ  উরটাটা িরল।  

লপাস্ট্ বিরেষণ ২ 

 
অবধকাংশ্ খৃষ্টান পবিত্র বত্ন সত্ত্বায় বিশ্বাস কর  এিং ত্া াও মরন কর  মুহাম্মে (স:) একজন সাধা ণ মানুষ বেরলন।/ 
Similarly most of the Christians believe in Holy Trinity... – এই লাইরন Holy Trinity লেরখ প্রথরম মরন হবচ্ছল 
এটা বিষ্টানরে  লপইজ। কা ন লকান মুসবলম কখরনা বিস্ট্ানরে  বশ্ কপূণব বত্রত্বিাে সম্পরকব িলরত্ বিরয় Holy Trinity িা 
পবিত্র বত্ন সত্ত্বা – শ্ব্দগুরলা িযিহা  ক রি না। অনযবেরক লকান ইহুবেও কখরনা এমনটা িলরি না। একা রন বিষ্টান া এ 
লপইজবট চালায় এমন মরন হওয়া স্বাভাবিক। ত্রি বিষ্টান া োড়াও আ  একবট জাত্ আরে র্া া এমন কথ িরল থারক। এ া 
হল ইন্টারেইথ িায়ালরি বিশ্বাসী ঐসি লসকুযলা াইর্ি মুসবলম র্া া “সকল ধমব সমান, সি ধমব ভারলা, সি পরথ  িিিয 
এক”-জাত্ীয় িাবত্ল কথা প্রচা  কর । লপইরজ  অনযানয লপারষ্ট  িিরিয  বেরক ত্াকারল এই ধা ণাটা শ্ি হয়। ত্রি বিষ্টান, 
লসকুলা াইর্ি “মুসবলম” বকংিা অনয লর্-ই লপইজটা  লপেরন থাক না লকন, ত্ারে  উরেশ্য লর্ ইসলারম  লপাশ্ারক কুে  ও 
বশ্ ক প্রচা  ক া, ত্া বনরয় লকান সরন্দরহ  অিকাশ্ লনই। 
লেয করুন,  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص অনযানয নিীরে  সমকে, ইহুেী ও বিষ্টান াও বিশ্বাসী শুধু পাথবকয হল ত্া া  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লক মারন 
না – এই জাত্ীয় কথা িলা  মাধযরম ললখা  মূল উরেশ্য হল ইহুেী ও বিষ্টানরে  কাবে  হওয়া বনরয় একবট প্রশ্ন লত্ালা। এই 
প্রশ্ন লত্ালা  প্ররচষ্টা নতু্ন বকেু না। হাল আমরল  অরনক মিবাবনস্ট্ ও কবথত্ মিার ট স্কলা  ও লসবলবব্রবট ো’ঈও নানা ভারি 
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িলরত্ চান ইহুবে-বিষ্টান া কাবে  না, ত্ারে  কাবে  িলা র্ারি না, ত্ারে  কাবে  না িরল “not yet Muslim” িলা উবচৎ - 
ইত্যাবে। ইহুেী-বিষ্টান া কাবে  না, িা ত্ারে  মধয শুধু বকেু অংশ্ কাবে  এই ধ রন  কথা  জিাি আল্লাহ  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص বনরজই 
বেরয়রেন। 
. 
 াসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন – 
লসই সত্ত্বা  কসম! র্া  হারত্ মুহাম্মারে  প্রাণ! এই উম্মরত্  লকান িযবি – চাই লস ইহুবে লহাক, অথিা নাসা া – আম া 
লপ্রব ত্ হিা  খি  লপরয় আমা  নিুয়ত্ ও আবম লর্ েীন এরনবে ত্া  উপ  ইমান না এরন র্বে মা া র্ায়, ত্াহরল লস 
জাহান্নামী। [আিু হু ায় া  াবেয়াল্লাহু আনহু লথরক িবনবত্, সহীহ মুসবলম] 
মুিাে াক হাবকরম ইিন আব্বাস  াবেয়াল্লাহু ত্া’আলা আনহু-  িনবনায়ও এই হাবেস এরসরে। এই হাবেরস  িযাপার  ইিরন 
আব্বাস  াবেয়াল্লাহু আনহু িরলন – আবম  াসূলুল্লাহ  এই িিিয শুরন মরন মরন িলরত্ লািলাম, কু ানুল কা ীরম  লকান 
আয়াত্ এই িিিয সমথবন কর ? অিরশ্রষ বনরচ  এই আয়াত্বট মাথায় এল –  
 
র্া াই এটারক (কু আন) অস্বীকা  ক রি, জাহান্নামই হল ত্ারে  প্রবত্শ্রুত্ স্থান। কারজই এ সম্পরকব তু্বম লকান প্রকা  সরন্দরহ 
বনপবত্ত্ হরয়া না। এটা লত্ামা  প্রবত্পালরক  পে লথরক আিত্ প্রকৃত্ সত্য, বকন্তু অবধকাংশ্ মানুষ বিশ্বাস কর  না। [সূ া হুে 
১৭] 
. 
িত্বমান রু্রি  ইহুেী ও বিষ্টান া মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লক আল্লাহ   াসূল বহরসরি মারন এিং ত্াাঁ  উপ  নাবর্লকৃত্ শ্া ীয়াহ অনুস ণ 
কর ? বত্বন লর্ েীন এরনরেন ত্া  উপ  ঈমান আরন? অিশ্যই না। কা ণ লর্ িযবি এই কাজগুরলা কর রে লস মুসবলরম 
পব ণত্ হরয়ে। ইসলাম োড়া আ  লকান েীন – লহাক লসটা ইহুবেরে  ধমব িা নাসা ারে  ধমব – আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল – 
এ  কারে গ্রহনরর্ািয না। আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল িরলরেন –  
 
আ  লর্ িযবি ইসলাম িযত্ীত্ অনয লকান েীন গ্রহণ ক রত্ চাইরি কেরনা ত্া  লসই েীন কিূল ক া হরি না এিং আবখ ারত্ 
লস িযবি েবত্গ্রিরে  অিভুবি হরি। [আরল ইম ান, ৮৫] 
 
অরনরক এ লেরত্র শ্ত্ব লেন লর্ কার া কারে ইসলাম ও মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص নিী হিা  খি  লপৌোরনা  প  লস ইসলাম গ্রহন না 
ক রলও ত্ারক কাবে  িলা র্ারি না। লকিলমাত্র ত্খনই ত্ারক কাবে  িলা র্ারি র্খন ত্া  কারে ইসলারম  খি  লপৌরেরে, 
লস ইসলামরক সত্য বহরসরি অনুধািন কর রে আ  ত্া প  লস ইসলাম গ্রহন ক া লথরক বি ত্ লথরকরে। এই কথা সমূ্পণবভারি 
িাবত্ল এিং অগ্রহনরর্ািয। স্বয়ং আল্লাহ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন “আম া লপ্রব ত্ হিা  খি  লপরয়” – এ  লিবশ্ বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص িরলনবন। 
র্বে লকউ এখন  াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص চাইরত্ লিবশ্ ইসলাম লিাো  োবি কর  ত্াহরল বকেু ক া  নাই।  
 
একই সারথ এই লপারষ্ট বিষ্টান আ  ইহুবে া  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়া সাল্লাম) লক সাধা ণ মানুষ মরন কর  উরল্লখ 
ক িা  আড়ারল মুসবলমরে  বিশ্বাস বহরসরি ত্াাঁরক অনযানয নিী  াসূলিরণ  সমকে িলা হরয়রে। অথচ এই িযাপা বট সাধা ণ 
মুসবলম মাত্রই জারন লর্,  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) এ  মর্বাো অনযানয নিী  াসূলিরণ  চাইরত্ লিবশ্। 
 াসূলিরণ  মরধযও লর্ সকরল  মর্বাো সমান নয়, লসকথা আল্লাহ বনরজই িরলরেনঃ 
“এই  সূলিণ-আবম ত্ারে  কাউরক কার া উপ  মর্বাো বেরয়বে। ত্ারে  মরধয লকউ লত্া হরলা ত্া া র্া  সারথ আল্লাহ কথা 
িরলরেন, আ  কা ও মর্বাো উচ্চত্  কর রেন এিং আবম মব য়ম ত্নয় ঈসারক প্রকৃষ্ট মু’বজর্া োন কর বে এিং ত্ারক শ্বি 
োন কর বে রুহূল কুেুস (বজি াঈরল ) মাধযরম...” (সূ া িাকা াহ, ২৫৩) 
“...আবম লত্া কত্ক পয়িম্ব রক কত্ক পয়িম্বর   উপ  লশ্রষ্ঠত্ব োন কর বে...” (সূ া িনী ইস াঈল, ৫৫) 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ’লহ  উলামািণ বনবেবধায় একথা  স্বীকৃবত্ লেন লর্ নিী  াসূলিরণ  মরধয মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  
(সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) মর্বাো সিরচরয় লিবশ্। আম া মুসবলম লকানও নিীরক লোট কর  লেবখ না িা িালমন্দ কব  না, 
আ   াসূল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) এ মর্বাো  স্বীকৃবত্ অনয নিীরে  মর্বাোহাবন ঘটায় না। এবিষরয় আ ও জানরত্ 
পড়ুনঃ 
https://islamqa.info/en/83417 
https://islamqa.info/en/7459 

লপাস্ট্ বিরেষণ ৩ 

 
লম ২৬ এ  লপাস্ট্ লথরক ত্ারে  এসি কথা  উরেশ্য আর া পব ষ্কা  হয়। 
 
এ লপারষ্ট কু্ব আরন  একবট আয়াত্ খবন্ডত্ ভারি উপস্থাপন কর  ত্া া িলরে – “লকান মুসবলরম  উবচত্ হরিনা লকান এক 
অমুসবলম িযবি  িযবিিত্ বিশ্বাস সম্পরকব চট কর  বস্থ  বসদ্ধারি উপনীত্ হওয়া র্বে না লসই অমুসবলম িযবি ত্া  মরন  
বিশ্বাস প্রকাশ্ কর ন।” অথবাৎ লকান মুসবলরম  লকান কাবে রক কাবে  িলা উবচৎ হরি না, র্বে না লসই কাবে  বনরজরক 
কাবে  িরল স্বীকা  কর । অথবাৎ আল্লাহ র্ারে রক কাবে  িরলরেন,  াসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) র্ারে রক 
কাবে  িরলরেন, এই লপইরজ  মরত্ ত্ারে রক কাবে  িলা র্ারি না। এক ললাক আল্লাহয় বিশ্বাস কর  না, অথিা  াসূলরক 
(সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) বিশ্বাস কর  না, অথিা কু্ব আনরক আল্লাহ  িানী মরন কর  না, অথিা বশ্ ক কর , অথিা 
কুে  কর  – বকন্তু আম া ত্ারে রক কাবে  িলরত্ পা রিা না ! এই হল এই লপইরজ  প্রিািনা। মূলত্ এধ রন  কথা  
মাধযরম ত্া া েুরটা উরেশ্য িািিায়ন ক রত্ চারচ্ছ, “ইহুবে ও বিষ্টান ধমবও কু্ব আন অনুর্ায়ী সবঠক” - এই কুে রক প্রচা  
ক রত্ চাইরে। 
 
লম-৩  লপারষ্টও ত্া া একই  করম  কথা িরলরে, প্রথরম মুসবলমরে  সম্পরকব একবট হাবেস উপস্থাপন কর রে ত্া প  লসই 
হাবেস লক অমুসবলমরে  লেরত্র প্ররয়াি কর  োবি ক রে – লকান কাবে রকও কাবে  িলা র্ারি না, কা ণ আম া জাবন না 
ত্া  অির  কী আরে! 
অথচ শ্া ীয়াহ এিং সাধা ন রু্বি  কথা হল, লর্রহতু্ আম া জাবন না কা  অির  কী আরে, ত্াই লর্ মুসবলম িরল বনরজরক 
পব চয় লেয় ত্ারক মুসবলম িণয ক রিা। আ  অনযরে রক কাবে  িণয ক রিা। আম া অির   খি  জাবন না, ত্াই েুবনয়া  

https://islamqa.info/en/83417
https://islamqa.info/en/7459
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সিাইরক মুসবলম মরন ক রিা, রু্বি বকংিা শ্ ীয়াহ  আরলারক এ কথা লকান ভারিই গ্রহণরর্ািয না। আ  স্বয়ং আল্লাহ র্ারে  
কাবে  আখযাবয়ত্ কর েরন ত্ারে  কাবে  িণয না ক া বনঃসরন্দরহ কুে ।  
আ  এ আয়ারত্ লকিল ঐ সি আহরল বকত্ািরে  লিাোরনা হরচ্ছ র্া া  াসূলুল্লাহ এ  নিুওয়যারত্  খি  জানা  প  ত্া  উপ  
ঈমান এরনরে, এিং ইসলাম গ্রহণ কর রে। িত্বমারন  ইহুবে-বিষ্টানরে  লেরত্র লকান ভারিই এ আয়াত্ প্ররর্াজয না। 
 

লপাস্ট্ বিরেষণ ৪ 
জুলাই ২০ এ  লপারস্ট্  মাধযরমও ত্া া একই উরেশ্য িািিায়রন  লচষ্টা কর রে। 

 
 
এই লপারষ্ট  মাধযরম মূলত্ ত্া া আিা  েুরটা বিষয় প্রচার  লচষ্টা কর রে। ১) ত্াও াত্ ও ইবিরল  িত্বমান রূপ সবঠক এিং 
এগুরলা আল্লাহ  পে লথরক অিত্ীণব বকত্াি, ২) র্া া এ েুরটা  বকত্ারি  অনুস ণ ক রে ত্া া আল্লাহ নাবর্লকৃত্ েীরন ই 
অনুস ণ ক রে।  
 
কা ণ িইরয়  বভন্ন বভন্ন এবিশ্ারন  মরধয পাথবরকয  মূল কা ণ হয় সংরর্াজন আ  বিরয়াজন। বিষয়িস্তু  বেক বেরয় এক 
সংস্ক ণ লথরক অনয সংস্ক রন লমৌবলক লকান পাথবকয হয় না। বকন্তু আম া বিশ্বাস কব , এিং এটাই সত্য লর্ িত্বমারন লর্ ইবিল 
ও ত্াও াত্ আরে, ত্া বিকৃত্ হরয় লিরে। এগুরলা আল্লাহ  নাবর্লকৃত্ বকত্াি না। এিং কু্ব আন ও এসি বকত্ারি  মরধয 
সম্পকব বনেক একই িইরয়  এক সংস্ক রণ  সারথ অনয সংস্ক রণ  পাথবরকয  মরত্া না। আিা ও ত্া া লমরসজ বেরত্ চারচ্ছ লর্ 
ইহুেী ও বিষ্টান াও সবঠক পরথই আরে, লকিল পু রনা সংস্ক রণ  অনুস ণ ক রে। অথচ কু্ব আন ও সুন্নাহ আমারে  জানারচ্ছ 
সত্য আসা  প , এিং সত্যরক জানা  প  ইহুেী ও বিষ্টান া মুখ বেব রয় বনরয়রে, এিং সত্যরক ত্যাি কর রে।  
 



 

660 

লপাস্ট্ বিরেষণ ৫ 

 
 
অমুসবলমরে  প্রবত্ ঘৃণা ইসলাম ধরমব অনুপবস্থত্। লকান ল োর ে োড়াই কথাবট লেওয়া হরয়রে। আ  এই কথা  ল োর ে 
থাকা ও কথা না, কা ণ এবট স াসব  কু আরন  আয়াত্ এিং  াসূরল  (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ) হাবেস এ  সারথ 
সাঙ্ঘবষবক।  
 
ইি াহীম ও ত্া  সঙ্গী-সাথীরে  মরধয লত্ামারে  জনয আরে উিম আেশ্ব। র্খন ত্া া ত্ারে  সম্প্রোয়রক িরলবেল- ‘লত্ামারে  
সরঙ্গ আ  আল্লাহরক িাে বেরয় লত্াম া র্ারে  ‘ইিাোত্ ক  ত্ারে  সরঙ্গ আমারে  লকান সম্পকব লনই। আম া লত্ামারে রক 
প্রত্যাখযান ক বে। আমারে  আ  লত্ামারে  মারে বচ কারল  জনয শ্ত্রুত্া ও বিরেষ শুরু হরয় লিরে র্ত্েণ লত্াম া এক 
আল্লাহ  প্রবত্ ঈমান না আনরি। [সূ া মুমত্াবহনা, ৪] 
জাবি  বিন আবু্দলাহ( া) হরত্ িবণবত্, "মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরে রক প্ররত্যক মুসবলমরক প ামশ্ব লেয়া  এিং প্ররত্যক কাবে রক 
পব হা  ক া  শ্পথ ক ারত্ন।" [মুসনাে ইমাম আহমাে ৪/৩৫৭-৮] 
িা  া বিন আবজি( া) হরত্ িবণবত্ লর্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ ‘আল্লাহ  জনয ভারলািাসা এিং আল্লাহ  জনয ঘৃণা ক া হরচ্ছ ঈমারন  
সিরচরয় েৃঢ় িন্ধন৷’ [ মুসনাে আহমাে] 
ইিন শ্ায়িা িরলন লর্, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “ঈমারন  েৃঢ়ত্ম িন্ধন হরলা শুধুমাত্র ত্াাঁ ই জনয ভারলািাসা এিং ত্াাঁ ই জনয 
শ্ত্রুত্া৷” 
[ত্ািা ানী, আল কবি , ইিরন শ্ায়িা এটা ইিন মাসউে( া) লথরক মা েু রূরপ িণবনা কর রেন এিং এটা হাসান রূরপ 
আখযাবয়ত্ কর রেন] 
 
ইিন আব্বাস( া) হরত্ িবণবত্,  াসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “ঈমারন  েৃঢ়ত্ম িন্ধন হরচ্ছ আল্লাহ  জনয আনুিত্য এিং ত্াাঁ  জনয 
বির াবধত্া, আল্লাহ  জনয ভারলািাসা এিং ত্াাঁ  জনয শ্ত্রুত্া৷” 
[আত্ ত্ািা ানী, আল কাবি । ইমাম সুয়ুত্ী ( .) এ  জাবম আস সিী  ১/৬৯; আলিানী( .) এবটরক হাসান আখযা বেরয়রেন] 
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ইিন আব্বাস( া) আর া িরলরেন, ”লর্ আল্লাহ  জনয ভারলািারস এিং আল্লাহ  জনয ঘৃণা কর , এিং লর্ আল্লাহ  জনয িনু্ধত্ব 
নষ্ট কর  অথিা ত্া  জনয শ্ত্রুত্া লঘাষণা কর , লস আল্লাহ  কাে লথরক বন াপিা পারি৷ এটা োড়া লকউ প্রকৃত্ ঈমারন  স্বাে 
পারি না, র্বেও ত্া  সাওম ও সলাত্ অরনক হয়৷ মানুষ েুবনয়ািী বিষরয় সম্পকব িরড় লত্ারল, র্া ত্ারে রক লকান উপকা ই 
ক রত্ পা রি না৷”[ইিন  জি আল হাম্বলী, জাবম আল উলুম ওয়াল হাবকম, পৃষ্ঠা ৩০]  
এিং আল্লাহ কারে  ঘৃণা কর ন লসটা বত্বন আমারে  বিবভন্ন জায়িায় জাবনরয়রেন –  
“...অত্এি লর্ কুেু ী ক রি ত্া  কুেু ী  জনয লস বনরজই োয়ী হরি। কাবে রে  কুে  ত্ারে  প্রবত্পালরক  ঘৃণাই িৃবদ্ধ 
কর । কাবে রে  কুে  ত্ারে  েবত্ই িৃবদ্ধ কর ।” [সূ া োবত্ , ৩৯] 
 
উপর   আয়াত্ হাবেসগুরলারত্ আল্লাহ  জনয লর্ ভারলািাসা ত্াাঁ  জনয শ্ত্রুত্া  িযাপার  িলা হরয়রে ত্াাঁ  মূলনীবত্ লেওয়া আরে 
সূ া মুমত্াবহনা  আয়ারত্। লেখুন এখারন িযবিিত্ লকান স্বারথব িণব, সামাবজক িা আবথবক অিস্থা, জাত্, লিাত্র অথিা এধ রন  
লকান বকেু  বভবিরত্ িনু্ধত্ব ও শ্ত্রুত্া  কথা িলা হরচ্ছ না। ি ং ত্াওহীরে  বভবিরত্ িনু্ধত্ব ও শ্ত্রুত্া  কথা িলা হরয়রে। 
সুত্ াং একজন মুসবলম লর্ আল্লাহরক বিশ্বাস কর , লর্ বিশ্বাস কর  বশ্ ক সিরচরয় িড় অপ াধ লস কখরনা বশ্ রক  উপ  
এিং প্রবত্ সন্তুষ্ট িা অনু ি হরত্ পার  না। বঠক লর্মন সিরচরয় খা াপ সিানও ত্া  মা-িািা-লক িাবল লেওয়া িযবি  সারথ 
িনু্ধত্ব  াখরত্ পার  না, লত্মবনভারি একজন মুওয়াহ্বহে (ত্াওবহেিােী) কখরনাই আল্লাহ্  বিরুরদ্ধ বশ্ রক বলপ্ত িযবি  সারথ 
িনু্ধত্ব  াখরত্ পার  না। বশ্ রক  অনুষ্ঠারন অংশ্গ্রহণ ক রত্ পার  না। বশ্ করক লমরন বনরত্ পার  না। ত্রি িযবিিত্ পর্বারয় 
কাবে রে  সারথ আচ রণ  লেরত্র লসৌজনয, ইনসাে ও মুসবলরম  জনয উপরু্ি উিম আোি িজায়  াখরত্ ইসলাম আমারে  
বশ্ো লেয়। আ  এরেরত্র সাহািীরে   াঃ উোহ ন আমারে  জনয অনুস নীয়। 

লপাস্ট্ বিরেষণ ৬ 
আর কবট লপারস্ট্ সূ া আরল ইম ারন  ২০ নং আয়াত্ লকানও িযাখযা োড়া এমনভারি প্রচা  ক া হরয়রে।  

 
 
অথচ এই আয়াত্বটও লর্ এভারি এককভারি প্রচার   জনয লমারটও নয়, ত্া  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) এ  
সী ারত্  বশ্ো লথরক সহরজই লিাো র্ায়ঃ 
“র্বে ত্া া লত্ামা  সারথ বিত্রকব অিত্ীণব হয় ত্রি িরল োও, ‘আবম এিং আমা  অনুস ণকা ীিণ আল্লাহ  প্রবত্ আত্নসমপবণ 
কর বে।’ আ  আহরল বকত্ািরে  এিং বন ে রে  িরল োও লর্, লত্াম াও বক আত্নসমপবণ কর ে? ত্খন র্বে ত্া া 
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আত্নসমপবণ কর , ত্রি স ল পথ প্রাপ্ত হরলা, আ  র্বে মুখ ঘুব রয় লনয়, ত্াহরল লত্ামা  োবয়ত্ব হরলা শুধু লপৌরে লেয়া। আ  
আল্লাহ  েৃবষ্টরত্  রয়রে সকল িান্দা।” (৩: ২০) 
উি লপাস্ট্বটরত্ লজা  বেরয় িলা হয়,  াসূলুল্লাহ  (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) োবয়ত্ব বেল লকিলই লপৌঁরে লেওয়া। 
মানুষরক লজা  কর  ধমব পালন ক ারনা নয়। এমন আর কবট আয়াত্ স াসব  কু আরন  রয়রে লর্খারন আল্লাহ  বু্বল আ’লামীন 
িরলরেন, “ধরমব  িযাপার  লকানও জি সেবি লনই” (২: ২৫৬) 
মজা  িযাপা  হল, এই আয়াত্বট বনরয়ও লপইজবট  একবট স্বত্য লপাস্ট্  রয়রে। একইসারথ েু’লটা লপারস্ট্ ই সংবেপ্ত 
আরলাচনা হরয় র্ারি ইন-শ্া-আল্লাহ।  
 

 
িযাপা বট হলঃ 
বহোয়াত্ লকিলই আল্লাহ  বু্বল আ’লামীরন  হারত্। আ  ত্াই আল্লাহ িা িা  ত্াাঁ   াসূল মুহাম্মােরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) স্ম ণ কব রয় বেরয়রেন লর্, বত্বন চাইরলও আল্লাহ  ইচ্ছা না থাকরল লকারনা িযবি  বহোয়াত্ হরি না। 
“আপবন র্ারক পেন্দ কর ন, ত্ারক সৎপরথ আনরত্ পা রিন না, ত্রি আল্লাহ ত্া’আলাই র্ারক ইচ্ছা সৎপরথ আনয়ন কর ন। 
লক সৎপরথ আসরি, লস সম্পরকব বত্বনই ভাল জারনন।” (২৮ুঃ ৫৬) 
 

বকন্তু, 
ত্া  মারন এই নয় লর্ মানুষ র্া খুবশ্ কর  লিড়ারি। আল্লাহ  জমীরন আল্লাহ ই আইন প্রবত্ষ্ঠা ক া প্ররত্যক মুসবলরম  উপ  
ে জ ক া হরয়রে। এটাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এ  োবি। 
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 াসূলুল্লাহরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) “লকিলই লপৌরে লেওয়া ” জনয লপ্র ণ ক া হরয়রে এ কথারক লখাে  াসূলুল্লাহ  
 - হাবেস ো াই খণ্ডন ক া র্ায়।  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলরেন ملسو هيلع هللا ىلص
“আবম বক্বয়ামত্ বেিরস  পূরিব ত্ িা ী হারত্ এ উরেরশ্য লপ্রব ত্ হরয়বে লর্, ইিাোত্ লকিলমাত্র আল্লাহ  জনয ি াে হরয় র্ারি, 
আ  আমা  ব বর্ক আরস আমা  িশ্বা  োয়া হরত্, আ  র্া া আমা  আরেরশ্  বিরুরদ্ধ র্ারি ত্ারে  জনয অপমান (আ  
লািনা) ত্াকেীর  বনধবাব ত্ হরয়রে, আ  লর্ লকউ ত্ারে  অনুক ণ কর  লস ত্ারে ই একজন।” (মুসনারে আহমাে ৪৮৬৯; 
সহীহ আল জাবম’ ২৮৩১) 
 
মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) কাজ ত্াওবহরে  বশ্ো লপৌরে লেওয়া ত্া  র্া  ইচ্ছা মানরি র্া  ইচ্ছা 
মানরি না,  াসূলুল্লাহরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) “লকিল লপৌরে লেওয়া  জনয” লপ্র ণ ক া হরয়রে এই ভ্রাি োবি  
খন্ডন এই লাইরনই আরে – “আবম বক্বয়ামত্ বেিরস  পূরিব ত্ িা ী হারত্ এ উরেরশ্য লপ্রব ত্ হরয়বে লর্, ইিাোত্ লকিলমাত্র 
আল্লাহ  জনয ি াে হরয় র্ারি...” 
ত্া প ও র্বে কার া মরন সরন্দহ লথরক থারক ত্রি বত্বন বনরচ  হাবেসবট লেখরত্ পার ন,  াসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) িরলরেন –  
 
আবম মানুরষ  বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ ক া  জনয আবেষ্ট হরয়বে র্ত্েণ না ত্া া সােয লেয় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” সুত্ াং লর্ িযবি “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এ সােয বেরি ত্াাঁ  জান-মাল আমা  লথরক বন াপে। ত্রি ইসলারম  লকারনা হক িযত্ীত্। আ  ত্া  অির   
বহসাি আল্লাহ ত্াআলা  উপ  নযি। [সবহহ িুখা ী, হাবেস: ২৭৮৬; সবহহ মুসবলম, হাবেস: ১৩৪] 
এোড়া কু্ব আরন  অরনক আয়াত্ এিং হাবেস লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্  াসূলুল্লাহ লকিল “লপৌঁরে বেরত্” না ি ং আল্লাহ্  পে 
লথরক আইন প্ররণত্া, বিচা ক, সংস্কা ক, পথ প্রেশ্বক এিং লর্াদ্ধা বহরসরি লপ্রব ত্ হরয়রেন, এিং ইসলাম শুধু “লপৌঁরে 
লেওয়া ” জনয না ি ং আল্লাহ  র্মীরন িািিাবয়ত্ হিা  জনয পাঠারনা হরয়রে। এিং আল্লাহ বক্বয়ামত্ পর্বি সকল মানুরষ  
উপ  ে র্ কর রেন মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) আনীত্ শ্া ীয়াহ  অনুস রণ ।  
আল্লাহ িরলন –  
অত্এি, (লহ নাবি!) লত্ামা  পালনকত্বা  কসম, লস ললাক ঈমানো  হরি না, র্ত্েণ না ত্ারে  মরধয সৃষ্ট বিিারে  িযাপার  
লত্ামারক নযায়বিচা ক িরল মরন না কর । অত্ঃপ  লত্ামা  মীমাংসা  িযাপার  বনরজ  মরন লকান  কম সংকীণবত্া পারি না 
এিং ত্া সন্তুষ্টবচরি কিুল কর  লনরি। [আন-বনসা, ৬৫] 
বত্বনই লপ্র ণ কর রেন আপন  াসূলরক বহোয়াহ ও সত্য েীন সহকার , লর্ন এ েীনরক অপ াপ  েীরন  উপ  জয়রু্ি কর ন, 
র্বেও মুশ্ব ক া ত্া অপ্রীবত্ক  মরন কর । [সূ া ত্াওিাহ ৩৩]  
“আ  লত্াম া ত্ারে  সারথ লড়াই ক , লর্ পর্বি না বেত্না  অিসান হয় এিং আল্লাহ  েীন প্রবত্বষ্ঠত্ হয়। অত্ঃপ  র্বে ত্া া 
বনিৃত্ হরয় র্ায় ত্াহরল কার া প্রবত্ লকান জি েবি লনই, বকন্তু র্া া র্ারলম (ত্ারে  িযাপার  আলাো)।” (২ুঃ ১৯৩) 
“আ  ত্ারে  সারথ রু্দ্ধ ক রত্ থাক র্ত্েণ না ভ্রাবি লশ্ষ হরয় র্ায়; এিং আল্লাহ  সমি হুকুম প্রবত্বষ্ঠত্ হরয় র্ায়। ত্া প  
র্বে ত্া া বি ত্ হরয় র্ায়, ত্রি আল্লাহ ত্ারে  কার্বকলাপ লেয কর ন।” (৮ুঃ ৩৯) 
এোড়া এ বিষরয় আর া অরনক, অরনক প্রমাণাবে বিেযমান।  
 
বকন্তু র্খন “ধরমব  িযাপার  লকানও িাধযিাধকত্া লনই” িা “আপনা  কাজ শুধু লপৌঁরে লেওয়া” এই আয়াত্গুরলা মূল বিষয় 
এবড়রয় বিবচ্ছন্নভারি উরল্লখ ক া হয়, ত্খন র্ারে  এই বিষরয় জ্ঞান কম ত্া া ভুল ধা ণা ক রত্ শুরু কর  আ  ভারি ইসলারম 
লিাধ হয় শ্ ীয়ারত্  োয়াত্রল আসরত্ িাধয ক ারত্ িা আিমণাত্মক রু্দ্ধ ক িা  লকারনা বনয়ম লনই, অথিা লর্ র্া  র্া  মরত্া 
ধমব পালন ক রি, আইন প্রনয়ন ও অনুস ণ ক রি আ  এ িযাপার  ইসলারম  বকেু িলা  লনই। । অথচ িযাপা বট লমারটও ত্া 
নয়। 
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সাধা ণত্ কাবে রে , মুসবলম নামধা ী মুনাবেকরে  আ  েীনরক ইহুবে বিস্ট্ানরে  মত্ লকরট বনরজ  মনিড়া ক া 
মিার টরে  ত্াই এই আয়াত্গুরলা লিবশ্ লিবশ্ বিবচ্ছন্নভারি প্রচা  ক রত্ লেখা র্ায়। 

লপাস্ট্ ৭  
একবট লপারস্ট্ িলা হরয়রে আল্লাহ ত্াাঁ  সমি সৃবষ্টরক ভালিারসন। অথচ পবিত্র কু আরন স্বয়ং আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লা প্রায় ২০ 
বট আয়াত্ িরলরেন আল্লাহ কাবে রে , সীমা অবত্িমকা ীরে , েুষৃ্কবত্কা ীরে , অহংকা ীরে  ভালিারসন না। 
 

 
করয়কবট আয়ারত্  অথবসমূহ এরক এরক লপশ্ ক া হল। একিা  লচাখ িুলারত্ পার নঃ 
“... বনিয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকা ীরে রক ভালিারসন না।” (২ুঃ ১৯০) 
“... বনিয়ই আল্লাহ সীমা অবত্িমকা ীরে রক পেন্দ কর ন না।” (৫ুঃ ৮৭) 
“লত্াম া স্বীয় প্রবত্পালকরক িাক, কাকুবত্-বমনবত্ কর  এিং সংরিাপরন। বত্বন সীমা অবত্িমকা ীরে রক ভালিারসন না।” 
(৭ুঃ ৫৫) 
“আল্লাহ ত্া’আলা সুেরক বনবিহ্ন কর ন এিং োন খয় াত্রক িবধবত্ কর ন। আল্লাহ লকারনাই কাবে  পাপীরক ভালিারসন না ।” 
(২ুঃ ২৭৬) 
“িলুন, আল্লাহ ও  সূরল  আনুিত্য প্রকাশ্ ক । িস্তুত্ঃ র্বে ত্া া বিমুখত্া অিলম্বন কর , ত্াহরল আল্লাহ কারে বেিরক 
ভালিারসন না।” (৩ুঃ ৩২) 
“পোির  র্া া ঈমান এরনরে এিং সৎকাজ কর রে ত্ারে  প্রাপয পব পুণবভারি লেয়া হরি। আ  আল্লাহ অত্যাচা ীরে রক 
ভালিারসন না।” (৩ুঃ ৫৭) 
“আ  উপাসনা ক  আল্লাহ , শ্ ীক কর া না ত্াাঁ  সারথ অপ  কাউরক। বপত্া-মাত্া  সারথ সৎ ও সেয় িযিহা  ক  এিং 
বনকটাত্নীয়, এত্ীম-বমসকীন, প্রবত্রিশ্ী, অসহায় মুসাবে  এিং বনরজ  োস-োসী  প্রবত্ও। বনিয়ই আল্লাহ পেন্দ কর ন না 
োবম্ভক-িবিবত্জনরক।” (৪ুঃ ৩৬) 
এোড়াও কু আরন  এই আয়াত্গুরলারত্ আল্লাহ র্ারে  ভালিারসন না ত্ারে  বলস্ট্ বেরয় বেরয়রেনঃ 
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৩০ুঃ ৪৫, ৩ুঃ ১৪০, ৪২ুঃ ৪০, ৩১ুঃ ১৮, ৫৭ুঃ ২৩, ৪ুঃ ১০৭, ৪ুঃ ১৪৮, ৫ুঃ ৬৪, ২৮ুঃ ৭৭, ৫ুঃ ৮৭, ৬ুঃ ১৪১, 
৭ুঃ ৩১, ১৩ুঃ ২৩, ২২ুঃ ৩৮, ২৮ুঃ ৭৬  
 

উপসংহা   
িত্বমান সমরয় ইসলাম ও মুসবলম া নানামুখী আিমরন  বশ্কা । এিং বিবভন্ন কা রণ মুসবলম া েুিবল অিস্থায় আরে। এ 
কা রণ অরনক সময় আমারে  মরধয হীনমনযত্া কাজ কর । ইসলামবিরেষী, অথিা কাবে  া র্খন ইসলারম  বিরুরদ্ধ লকান 
অবভরর্াি লত্ারল ত্খন অরনক লেরত্রই আম া লর্ লকান মূরলয ইসলামরক ত্ারে  বঠক কর  লেওয়া মানেণ্ড অনুর্ায়ী “সবঠক” 
প্রমারণ িযি হরয় র্াই। বকন্তু িত্বমান সভযত্া  মানিসৃষ্ট মানেন্ড আ  আসমান ও র্বমরন  সৃবষ্টকত্বা  বনধবাব ত্ মানেণ্ড এক না, 
একথাবট আম া ভুরল র্াই। আমারে  হীনমনযত্া  আর কবট েলােল হল র্খনই লকউ ইসলারম  পরে বকেু িলরে িরল মরন 
হরয় আম া খুবশ্ হরয় ত্ারক সমথবন লেওয়া শুরু কব । বকন্তু আরেৌ লস র্া িলরে লসটা ইসলামসম্মত্ বক না – আম া র্াচাই 
কর  লেবখ না। 
 
এসি কা রণ র্খন আম া লেখরত্ পাই লকউ ইসলারম  সমথবন এরমওন লকাণ কথা িলরে লর্টা পবিরম  বনধবাব ত্ মানেরন্ড  
সারথ সামিসযপূণব অথিা পবিরম  উত্থাবপত্ অবভরর্ািগুরলা  বিরুরদ্ধ উি  বহরসরি উপস্থাপনরর্ািয, আম া লসটারক সমথবন 
লেই। আ  United For Peace এ  মরত্া লপইজগুরলা এই সুরর্ািটারকই কারজ লািায়। আমারে  হীনমনযত্া ও অজ্ঞত্া  
সুরর্াি বনরয় এমন বিষয় প্রচা  কর  র্া িাবহযকভারি সুন্দ  মরন হরলও আসরল কুে  ও বশ্ ক। এ কা রণ আমারে  প্রথমত্ 
উবচৎ এ ধ রণ  সুরর্ািসন্ধানীরে  িযাপার  বনরজ সত্কব হওয়া ও অনযরক সত্কব ক া। আ  ত্া প  আমারে  উবচৎ ইসলারম  
লমৌবলক বিষয়গুরলা সম্পরকব, ত্াওবহে সম্পরকব সবঠক জ্ঞান অজবন ক া। কা ণ লকিল ত্াওবহরে  জ্ঞান এিং ত্াওবহরে  উপ  
েৃঢ় থাকা  মাধযরমই আপবন পৃবথিী  বেত্না লথরক এিং বিচা  বেিরস  বেত্না লথরক ল হাই লপরত্ পা রিন।  
েীরন  মরধয জি েবি  অিকাশ্ লনই, বনিয় বহোয়াত্ লিাম াহী হরত্ সুস্পষ্ট হরয় লিরে। কারজই লর্ িযবি বমরথয ত্াগুত্রক 
(সকল বমথযা ইলাহ) অমানয ক ল এিং আল্লাহ  প্রবত্ ঈমান আনল, বনিয়ই লস েৃঢ়ত্   িু ধা ণ ক ল র্া বেন্ন হওয়া  নয়। 
আল্লাহ সিবরশ্রাত্া এিং সিবজ্ঞাত্া। [সূ া িাক্বা া, ২৫৬] 
আল্লাহ আমারে  অনুধািন ক া  এিং আমল ক া  ত্াওবেক্ব োন করুন, আমীন। 
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১৬৯  
সংঘষব ত্ত্ত্ব 
-ত্ানভী  আহরমে  

[১] 

বিরস্ট্ ও জরম  ৩৫০ িে  আরি  বগ্রস। লসসমরয় জ্ঞানচচবা  লকন্দ্রবিনু্দ। জ্ঞান িব মায় প  প  সরিবটস, লপ্লরটা  প  বগ্ররস 
জ্ঞানচচবায় আর কবট নাম ধ্ববনত্ হরচ্ছ, অযাব স্ট্টল। েশ্বন, রু্বিবিেযা, জীিবিজ্ঞান, লপৌ নীবত্ সি... সিবকেুরত্ই লর্ন 
অযাব স্ট্টরল  বকেু না বকেু িলা  আরে। 

সাধা ণ মানুরষ  লখরট খাওয়া জীিরন জ্ঞানচচবা  সময় অপ্রতু্ল, ইরচ্ছ থাকরলও খ চাপাবত্  কা রণ লসটা লর্ন উচ্চবিিরে  
জনযই ি াে। বকন্তু জ্ঞানীরে  ধযানধা ণা  লখাাঁজখি  ত্া া  ারখ। অযাব স্ট্টল লজযাবত্বিবজ্ঞান বনরয় টরলবম আ  লপ্লরটা  সারথ 
বমল ল রখ বনরজ  মত্ামত্ িযি ক রলন। আ  ত্া হলঃ পৃবথিী মহাবিরশ্ব  লকরন্দ্র, সূর্বসহ অনযানয গ্রহ আ  মহাজািবত্ক িস্তু 
পৃবথিীরক লকন্দ্র কর  ঘু রে। 
. 
প্রথম শ্ত্াব্দী, চলরে িাইরিরল  সংকলরন  কাজ। এখনও োপরট  সারথ বটরক আরে বগ্রক জ্ঞানিব মা। এত্ই োপট লর্ বগ্রক 
ভাষাই ত্খন সভয পৃবথিী  ভাষা। ত্াই প্রাচীন বহব্রুরত্ না কর  বগ্রক ভাষারত্ই নতু্ন সংকলন চলরে। িাইরিরল চরল এল 
লজযাবত্বিবজ্ঞান বনরয় লপ্লরটা-অযাব স্ট্টলরে  ‘বজওরসবন্ট্রক’ মত্িাে অথবাৎ, পৃবথিী মহাবিরশ্ব  লকরন্দ্র  রয়রে লসকথা। ত্াও একবট 
েু’বট জায়িায় নয়।  ীবত্মত্ চা -পাাঁচ জায়িায়। (Chronicles 16:30, Psalm 93:1, Psalm 96:10, Psalm 104:5, 
Ecclesiastes 1:5) 
. 
ষষ্ঠ শ্ত্াব্দী  আ ি। মরুভূবম  লভত্  একজন োবি ক রলন সৃবষ্টকত্বা  পে লথরক সিবরশ্ষ নিুওয়যারত্ । নাম মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص. 
িাইরিল সংকলকরে  মত্ ললখাপড়া জানা মানুষ নন। বকন্তু বত্বন িলরেন অশ্রুত্পূিব সি িাণী... আ বি লজরনও আ ি া মুগ্ধ। 
আল্লাহ  পে লথরক লপ্রব ত্ লশ্ষ আসমাবন বকত্াি ‘আল-কু আন’ বনরয় এরসরেন বত্বন। 

আল কু আরন বিস্ট্ানরে  বকত্াি বিকৃবত্  কথা এল। অথবাৎ, বিস্ট্ান া ত্ারে  জনয লপ্রব ত্ বকত্ারি বনজ লথরক মনিড়া িল্প, 
সংরর্াজন, বিরয়াজন র্া লপর রে কর রে। পূিবিত্বী নিী  াসূল আ  ঈমানো রে  ঘটনা  পাশ্াপাবশ্ মানি সৃবষ্ট হসয, মহাবিরশ্ব  
সৃবষ্ট হসয সিবকেু বনরয়ই আয়াত্ এল। বকন্তু লসই িল্প আর কটু প  হরলই ি ং উিম। 
. 
[২] 

প্রায় সহস্র িে  পর   কথা। ১৬৩৩ সাল। কযারথাবলক চাচব লথরক ধমবরদ্রাবহত্া  অবভরর্াি এল ইত্াবলয়ান পবলমযাথ, লজযাবত্বিবে 
ও বিজ্ঞানী িযারলবলও িযারলবল  নারম, র্ারক আরি করয়কিা  সত্কব কর  লেওয়া হরয়বেল। 

১৬০৯ এ বিজ্ঞানী লকপলার   Astronomia nova প্রকাবশ্ত্ হয়। লসখারন িাইরিরল  বশ্ো  বিরুরদ্ধ বিরয় বিজ্ঞানী 
লকাপাবনবকারস  লেওয়া ‘লহবলওরসবন্ট্রক বথউব ’ এ  পরে বেল সমথবন। বঠক পর   িে ই লি  হয় িযারলবলও  Sidereus 
Nuncius, লর্খারন বেল িযারলবলও  বনরজ  িানারনা লটবলরস্কারপ  প্রাথবমক অিজা রভশ্নগুরলা। িইবটরত্ লকিল ইবঙ্গরত্ই 
সীমািদ্ধ থাকরলও এ  প প ই বিজ্ঞানী িযারলবলও লকাপাবনবকারস  লহবলওরসবন্ট্রক মত্িারে  প্রবত্ লজা ারলা সমথবন শুরু 
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কর ন। লকিলই মত্িাে নয়, ি ং ত্া সত্য বহরসরি প্রচা  শুরু কর ন। 
. 
এবেরক চাচবগুরলা লস্রে হাইরপাবথবসস বহরসরি এত্কাল লহবলওরসবন্ট্রক বথউব   লত্মন বির াবধত্া না ক রলও েযাে বহরসরি 
প্রচা  লেরখই ত্ারে  মাথা খা াপ হরয় র্ায়। এ  মূল কা ণ বেল িাইরিরল  লসই আয়াত্গুরলা লর্গুরলা ‘পৃবথিী লকরন্দ্র আ  
সূর্বসহ অনযানয গ্রহগুরলা পৃবথিী  চা পারশ্ ঘু রে’ ত্থা বজওরসবন্ট্রক মত্িােরকই সমথবন কর । 
. 
কযাথবলক চাচব ত্ারে  অিস্থান, েমত্া ও অহবমকা প্রমাণ কর বেল ১৬০০ বিস্ট্ারব্দ আর ক বিজ্ঞানী বজওেবারনা ব্রুরনারক আগুরন 
পুবড়রয় হত্যা কর । লসই একই কা রণ... ব্রুরনাও িরলবেল পৃবথিী নয় ি ং সূর্বই লকরন্দ্র  রয়রে। জ্ঞানচচবা  রু্রি িাইরিরল  
অনুসা ী াও লর্ কমরিবশ্ ব জবনং আ  করম্পয়া  লিসি প্রচা -প্রসার  লমরত্ উরঠবেল ত্া ই েল বেল এই ঘটনা। লকননা বগ্রক 
ভাষায় সংকলরন  সময় সবলি েযাে বহরসরি জানা বজওরসবন্ট্রক মত্িাে সমথবন কর  এমনসি ভাসব ঢুবকরয় প িত্বীরত্ োয়ো 
লুটা হরয়বেল অরনক। ‘এই লেখ িাইরিল আধুবনক জ্ঞান সম্মত্’ ধ রন  প্রচা ণায় উি ভাসবগুরলা হ হারমশ্াই আনা হরত্া। ত্াই 
িযারলবলও র্খন আরি  শ্ত্াব্দীরত্ লকাপাবনবকারস  লেওয়া ‘লহবলওরসবন্ট্রক মত্িাে’ নতু্ন কর  েযাে বহরসরি প্রচা  শুরু 
কর বেরলন, ত্খন ত্া এবড়রয় র্ািা  উপায় বেল না লমারটও। লকননা সাধা রণ াও বেবিয জানরত্া লর্ ত্া িাইরিরল  বশ্ো  
বির াধী হরয় র্ারচ্ছ। 
. 
এমত্ািস্থায় িযারলবলও র্খন আিা ও লহবলওরসবন্ট্রক মত্রক সত্য প্রচার  নারমন ত্খন কযাথবলক চারচব  মাথা বিিরড় র্ায়। 
ঘটনািরম িযারলবলও বনজ োত্র Benedetto Castelli লক একবট বচবঠ বলরখন লর্খারন িাইরিরল  িযাপার  ‘িযারলবলও  
েৃবষ্টভবঙ্গ’ উরল্লখ বেল। প িত্বীরত্ ১৬১৫ সারল এরস "Letter to The Grand Duchess Christina" নারম একবট লখালাবচবঠ 
বলরখন লর্খারন িযারলবলও বনরজ  মত্ামত্ শ্ি কর  িযি ক া  পাশ্াপাবশ্ বনরজরক একজন কযাথবলক ধমবভীরু বহরসরিও 
উরল্লখ কর ন। সারথ বত্বন িাইরিরল  ভাসবগুরলা  বভন্ন িযাখযা থাকিা  সম্ভািনাও উরল্লখ কর ন। এই বচবঠ  িযাপা বট  াত্া াবত্ 
বেবগ্ববেক েবড়রয় র্ায়। 
. 
লসই বচবঠ  প ই মূলত্ িযারলবলও  উপ  কযাথবলক চারচব  খড়ি লনরম আরস। িযারলবলওরক লহবলওরসবন্ট্রক মত্িাে প্রচা  
লথরক কড়াভারি বনবষদ্ধ ক া হয়। লসই সারথ বনবষদ্ধ ক া হয় লকাপাবনবকান সকল বলখা ও িই। ১৬১৬ সারল কযাথবলক চাচব 
লহবলওরসবন্ট্রজমরকই বনবষদ্ধ লঘাষণা কর । 
. 
এমনসি ঘটনা  প  িযারলবলও ল ারম চরল র্ান এিং এসি বিষরয় নী িত্া অিলম্বন ক রত্ থারকন। বকন্তু কালিরম ১৬২৩ 
সারল লপাপ পব িত্বন হরয় নতু্ন লপাপ Pope Urban VIII আরস, লর্ বকনা িযারলবলও  ভি ও অনু ািী বেরলন। ত্াই 
িযারলবলও এই সুরর্ারি আর কবট িই বলরখন র্া ১৬৩৩ সারল প্রকাবশ্ত্ হয়। িইবট  নাম “Dialogue Concerning the 
Two Chief World Systems” লর্খারন বত্নজন িযবি  আলাপচাব ত্া আকার  টরলবম আব স্ট্টলরে  বজওরসবন্ট্রজরম  
অসাড়ত্া ও লকাপাবনবকান লহবলওরসবন্ট্রজরম  লর্ৌবিকত্া উরল্লখ ক া হয়। িইবট  বত্নবট চব রত্র  একবট চব ত্র বেল টরলবম-
আব স্ট্টলরে  বজওরসবন্ট্রজরম বিশ্বাসী, আর কবট চব ত্র বেল লহবলওরসবন্ট্রজরম বিশ্বাসী আ  লশ্ষ চব ত্রবট বেল বন রপে জ্ঞানী। 
. 
পর ােভারি এইরূপ প্রচার ও িযারলবলও  লশ্ষ  ো হয় বন। কযাথবলক চাচব লথরক এিা  ধমবরদ্রাবহত্া  অবভরর্াি এরন 
িযারলবলওরক আজীিন কা ােন্ড লেওয়া হয়। ত্রি শ্া ীব ক অিস্থা  কথা বিরিচনা কর  িৃহিন্দী কর   াখা  বসদ্ধািই চূড়াি 
হয়। িৃহিন্দী অিস্থারত্ই ১৬৪২ সারল  জানুয়াব রত্ িযারলবলও মা া র্ান। 
. 
[৩] 



 

668 

কযাথবলক চারচব  সারথ বিজ্ঞানী িযারলবলও িযাবলবল  সংঘষবময় ঘটনাপ্রিাহ ‘Galileo affair’ নারম পব বচত্। একইসারথ এবট 
প িত্বী বিজ্ঞানচচবাকা ী ও বিজ্ঞান অনু ািীরে  এক অনুরপ্র ণা হরয় উরঠ। বকন্তু লকাপাবনবকাস, লকপলা  আ  িযারলবলওরে  
মত্িারে সূর্বরক লকরন্দ্র মরন ক া  বিষয়বট থাকরলও সূর্বরক মহাবিরশ্ব  লকন্দ্র ও বস্থ  বহসারি বিরিচনা ক া হরয়বেল। 
. 
আল্লাহ  বু্বল আ’লামীন িরলন, “বত্বনই সৃবষ্ট কর রেন  াবত্র ও বেন এিং সূর্ব ও চাাঁে। সমিবকেুই আপন আপন কেপরথ 
বিচ ণ কর ।” (সূ া আবম্বয়া, ২১: ৩৩)” 
. 
উি আয়ারত্ ‘বিচ ণ ক া’ অরথব িযিহৃত্ শ্ব্দবট হল ‘ইয়াসিাহুন’ র্া বকনা ‘সািাহা’ শ্ব্দবট লথরক এরসরে। আ  ‘সািাহা’ শ্ব্দবট 
Motion িা Change in Position অরথব িযিহৃত্ হরয় থারক। অথবাৎ, শ্ব্দবট লকান মাবটরত্ চলা িযবি  লেরত্র িযিহৃত্ হরল 
িুেরত্ হরি লস হাাঁটরে অথিা লেৌঁড়ারচ্ছ। শ্ব্দবট পাবনরত্ থাকা লকান ললারক  লেরত্র িলা হরল এ  অথব এই না লর্ ললাকবট 
ভাসরে, ি ং িুেরত্ হরি ললাকবট সাাঁত্া  কাটরে। অথবাৎ লস ত্া  অিস্থারন  পব িত্বন ক রে। আ  শ্ব্দবট লকান মহাজািবত্ক 
িস্তু  (Celestial body) লেরত্র িযিহৃত্ হরল এ  অথব হয় ত্া বস্থ  লনই  ,ি ং িবত্শ্ীল!  
. 
এোড়াও আল্লাহ  বু্বল আলামীন িলরলন ‘সমিবকেু’! অথবাৎ, সমি মহাজািবত্ক িস্তু (celestial body) - পৃবথিী, চাাঁে, সূর্ব, 
অনযানয গ্রহ-উপগ্রহ, অনযানয নেত্র াবজ, িযালাবেসমূহ লকারনাবকেুই িাে নয়। আজ ক্লাস নাইন লটরন  সারয়ে সু্ট্রিন্ট াও 
জারন প ম বস্থবত্ িা প ম িবত্ িলরত্ বকেু লনই কা ণ মহাবিরশ্ব  সকল বকেুই প্রকৃত্পরে িবত্শ্ীল। অবত্ সাম্প্রবত্ক 
িরিষণায় সূরর্ব  বনজ অরে ঘূণবন ও কেপথ বেরয় বমবিওরয় িযালাবেরত্ আিত্বরন  িযাপা বট স্পষ্ট। সূর্ব প্রায় ২৫ বেরন বনজ 
অরে ঘূণবন সম্পন্ন কর  আ  প্রবত্ লসরকরন্ড প্রায় ২৫১ বক.বম. লিরি লমাট ২২৫ লথরক ২৫০ বমবলয়ন িের  Milkyway 
Galaxy এ  লকরন্দ্র  চা বেরক আিবত্বত্ হয়। আিা  Milkyway Galaxy ও বনকটত্ম Andromeda galaxy ও বস্থ  লনই। 
উভয়ই েুেবাি িবত্রত্ বনকটত্ম Virgo Cluster িা িযলাবেপুরি  বেরক অগ্রস  হরচ্ছ। 

. 
কু আরন  লকাথাও ‘পৃবথিী বস্থ ’ একথা িলা হয় নাই। অথচ িাইরিরল  প্রায় পাাঁচবট জায়িায় সুস্পষ্টভারি ‘পৃবথিী বস্থ ’ ইবঙ্গত্ 
লেয়। বকন্তু কু আরন  এই মু’বজর্া আরিও আরলাবচত্ হরয়রে িহুিা । আ  িত্বমান লপ্রোপরট এ  লচরয়ও বচিা উরদ্রককা ী 
গুরুত্বপূণব বকেু িযাপা  আড়ারলই লথরক লিরে িা িা । লসই সারথ অবধকাংশ্ সময় আড়ারলই লথরক লিরে আমারে  জ্ঞানচচবা  
বকেু মূলনীবত্। 
. 
[৪  [Cysehomt ilfsos  

Conflict Thesis হল ধমব ও বিজ্ঞারন  লমৌবলক বচিািত্ সংঘষবরক আিশ্যক ধর  বনরয় ক া ইবত্হাসবভবিক পর্বারলাচনা। 
শ্ব্দিত্ভারি নতু্ন হরলও িযাপা বট নাবিকয ও লসকুযলা  সমারজ অল্প সমরয়ই জনবপ্রয়ত্া অজবন কর  এিং New Atheism 
এ  বভবিরত্ পব ণত্ হয়। ঊনবিংশ্ শ্ত্াব্দী  (১৮০১-১৯০০) বেত্ীয়ারধব প্রাণসৃবষ্ট  িযপার  বিস্ট্ীয় পাদ্রীরে  সারথ 
বিজ্ঞানমহরল  নতু্ন কর  েন্দ্ব শুরু হয়। ১৮৭০ এ  বেরক লসই েন্দ্ব তু্রঙ্গ উরঠ। এমত্ািস্থায় John William Draper নারম 
একজন বিজ্ঞানী লসই পু রনা Galileo affair লক বভবি িাবনরয় এক বথবসস বলরখ লেরলন র্া ১৮৭৪ এThe Warfare of 
Science নারম িই আকার  প্রকাবশ্ত্ হয়। ‘প্রাণসৃবষ্ট’-লক লকন্দ্র ক া এিার   েরন্দ্ব িা উইরন  ইভলুযশ্ন সমথবনকা ী া প্রমাণ, 
িরিষণা ও লর্ৌবিকত্ায় না লহাঁরট কযাথবলক চারচব  ঐবত্হাবসক বনর্বাত্রন  আরলাচনায় লমাড় ঘুব রয় লেয়। জনবপ্রয় হয় Conflict 
Thesis. আ  ‘Apeal To Emotion’ েযালাবস  োাঁরে পা বেরয় জম হয় সারয়বন্টজরম । 
. 
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সূর্বরক লকরন্দ্র ধ া হরলও একইসারথ ‘বস্থ ’ ও লেত্রবিরশ্রষ ‘মহাবিরশ্ব ই লকরন্দ্র’ োবি কর  লকাপাবনবকাস, ব্রুরনা আ  
িযাবলবলও া িাহা ভুল কর বেরলন। বকন্তু ত্িুও ত্ারে  অিোন লকন এত্টা শ্রদ্ধাভর  স্ম ণ ক া? অরনরক ভািরত্ পার ন লসই 
সমরয় আ ও আধুবনক প্ররু্বি বেরয় অিজা রভশ্ন সম্ভি হয় বন। এটা সত্য হরলও মূল কা ণ বেল না। মূল কা ণ বেল এই 
বিজ্ঞানীরে  ত্যাি স্বীকার   িযাপা বট। কযাথবলক চাচব লথরক অকথয বনর্বাত্রন  সম্ভািনা  কথা লজরনও বনরজরে  বিশ্বারস  প্রবত্ 
ত্া া অটল বেরলন। বজওোরনবা ব্রুরনারক লত্া The Martyr of Science নারমও অবভবহত্ ক া হয়। একা রণ সুর্ব বস্থ  িরল 
ভুল ক রলও বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান চচবাকা ী ও অনু ািীরে  অনুরপ্র ণা হরয় র্ান ব্রুরনা-িযারলবলও া। বকন্তু সত্য লখাাঁজা  অনুরপ্র ণা 
না হরয় িযাপা বটরক ‘ধমব ও বিজ্ঞারন  বচ িন বিরেষ’ এ বনরয় র্াওয়া লত্া স্পষ্ট িাড়ািাবড়, স্পষ্ট ভ্রাবি। 
. 
Conflict Thesis এ Galileo affair এ  প  িরম িরম Flat Earth vs Spherical Earth েন্দ্ব এিং লশ্রষ 
Evolutionism vs Creationism এ  আরলাচনা ক া হয়। এখারন উরল্লখরর্ািয বিষয় করয়কবট। 
. 
এক. ল ামান কযাথবলক চারচব  সারথ হওয়া ঐবত্হাবসক েন্দ্বগুরলা  ি াত্ বেরয় ‘সকল ধরমব ’ সারথই বিজ্ঞারন  বচ িন েরন্দ্ব  
এক নীলনকশ্া আাঁকা হরয়রে। এমনবক Draper এ  সিবপ্রথম বথবসরসও ইসলারম  কথা িাে র্ায় বন। 
. 
েুই. লকারনাবিষরয় বিজ্ঞান ও ধরমব  অবমল হরল বসরস্ট্মবনিবত্ বিজ্ঞানীরে রকই সিবো সত্য আ  বিজ্ঞানরক সুবপব য়  িরল 
চাবলরয় লেওয়া  এক মানবসকত্া  চনা ক া হরয়রে। এিং আজ অিবধ ত্া চালু  রয়রে। Hollywood এ  বসরনমা লথরক শুরু 
কর  লেশ্ীয় জাে  ইকিালরে  ‘একটুখাবন বিজ্ঞান’ সমি মাধযরমই ত্া স্পষ্ট হয়। 
. 
বত্ন. লর্রহতু্ এক লশ্রণী  আবিকরে  সারথই েন্দ্ব হরয়বেল, ত্াই আবিকত্া  বেরক র্ায় এমনসি নিজ্ঞাবনক িরিষণা ও েলােল 
করঠা ভারি েমন ক া শুরু হল। আ  নাবিকযিােী হাইরপাবথবসসগুরলারক নিজ্ঞাবনক সত্য িরল প্রচা  ক া শুরু হল। লগ্লািাল 
সারয়বন্টবেক কবমউবনবটগুরলাই ধীর  ধীর  নাবিকত্া  বসরস্ট্রম পরড় লিল। 
. 
[৫] 

ধমব ও বিজ্ঞারন  সংঘষব লাবিরয়  াখা  িযাপা বট বক সীমা অবত্িম কর  লেরলরে? সারয়বন্টবেক কবমউবনবটগুরলা  এখনকা  
অিস্থাই িা লকমন? বিজ্ঞানীরে  লকউ বক এখনও নিষময ও বনর্বাত্রন  বশ্কা  হরচ্ছন? এই প্রশ্নগুরলা গুরুত্বপূণব। এিং এগুরলা  
উি  খুাঁজরত্ লিরলই পাওয়া র্ায় লগ্লািাল বসরস্ট্রম  আসল রূপ। 
. 
Dr. Richard Von Sternberg হরলন Molecular Evolution এিং Theoritical Biology লত্ আলাোভারি Phd ক া 
একজন বিজ্ঞানী। ৩০ বট ও উপ  Peer Reviewed সারয়বন্টবেক িই ও জানবারল ত্া  বলখা বিবভন্ন সমরয় প্রকাবশ্ত্ হয়। 
এত্কাল লকারনা সমসযা না হরলও ২০০৪ সারল  আিরস্ট্ ত্া  োবয়রত্ব আর কবট Peer Reviewed Article প্রকাবশ্ত্ হয়। 
আবটবরকলবট  মূল ললখক বেরলন Stephen C. Meyer বর্বন বনরজও লকবম্ব্রজ ইউবনভাবসববট লথরক PhD ক া এিং Discovery 
Institute এ  একজন বসবনয়  বির ে । আবটবরকলবট  নাম বেল “The Origin of Biological Information and the 
Higher Taxonomic Categories"। লসখারন প্রাণসৃবষ্ট  আণবিক িঠন অত্যি জবটল িরল িা উইবনইয়ান ইরভালুযশ্ন এ  
িেরল "intelligent design" এ  সম্ভািনা  কথা হরয়বেল আ  বিজ্ঞানী Sternberg এ  হাত্ ধর ই ত্া প্রকাবশ্ত্ হরয়বেল। 
. 
বকন্তু আবটবরকলবট প্রচার   করয়ক ঘণ্টা  মরধযই Smithsonian Institution র্া বকনা ওই জানবালবট  োবন্ডং ক রত্া, 
লসখানকা  বসবনয়  বিজ্ঞানী া ি. Sternberg লক অরর্ািয, ধমবান্ধ নানা ভাষায় অপেস্থ ক া শুরু কর ন। বিজ্ঞানী Sternberg 
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লক টাকা লখরয় একাজ কর রেন, বিস্ট্ীয় বলপা  লসল অপার বটভ – নানা কম অপিাে লেওয়া হয়। Creationism এ  পরে 
র্ায় – লকিল এমন আবটবরকরল  অনুমবত্ লেওয়ারত্ই বিজ্ঞানী Sternberg এ  উপ  সারয়ে কবমউবনবটগুরলা  খড়ি লনরম 
আরস। (১) 
. 
ইংলযারন্ড  Southampton লথরক Cell Biology লত্ PhD ক া Dr. Caroline Crocker ভাবজববনয়া  George Mason 
বিশ্ববিেযালরয় Cell Biology এ  লকাসব ক ারত্ন। ত্া  ললকচার  লকারষ  জবটল িঠন বনরয় িলরত্ বিরয় "intelligent 
design" এ  সম্ভািনা  কথা উরল্লখ কর বেরলন মাত্র। পািবলকবল বনজ মত্ প্রকাশ্ ক ায় বত্ন িে  কন্ট্রাে থাকা সরত্ত্বও 
আবথবক অরু্হাত্ লেবখরয় Dr. Caroline Crocker লক চাকব  লথরক িবহষ্কা  ক া হয়। বিশ্ববিেযালয় লথরক কন্ট্রাে লশ্ষ হরয় 
র্ািা  োবি ক া হয়। প িত্বীরত্ বত্বন আবিষ্কা  কর ন, চাকব   লেরত্র বত্বন  ীবত্মত্ ব্লযাকবলরস্ট্ি হরয় বিরয়রেন। সিবরশ্ষ 
প্রকাবশ্ত্ Free To Think িইরয় বত্বন িযাপা গুরলা িণবনা কর রেন। (২) 
. 
ইরভালুশ্বনস্ট্রে  লিাাঁয়াতু্ববম বনরজরে  বেরকই িযাকোয়া  ক া  েৃষ্টািও  রয়রে। ২০০৮ সারল Professor Michael Reiss 
বশ্োথবীরে  Creationism সম্পরকবও পড়ািা  মত্ প্রকাশ্ ক া  পর   সপ্তারহই বব্ররটরন  Royal Society লথরক পেত্যাি 
কর ন। মজা  িযাপা  হল, Professor Reiss বনরজও একজন িা উইবনস্ট্। বত্বন Creationism বনরয় বশ্োথবীরে  িমািত্ 
প্রশ্নগুরলা ধামা চাপা না বেরয় এটাও আর কটা ওয়ােব বভউ বহরসরি আ  ভুল - অিত্ এমনটা িলিা  কথা িরলবেরলন। আ  
ত্ারত্ই বকনা ত্ারক Royal Society লথরক পেত্যাি ক রত্ হয়। (৩) 
. 
িারয়ারলাবজস্ট্, বনউর াসারয়বন্টস্ট্, লজাবত্বিবে, পোথববিজ্ঞানী র্া াই বনরজরে  িরিষণারেরত্র বিবভন্ন বিষয়াবে  Cause বহসারি 
Intelligent Design এ  সম্ভািনা  কথা িরলরেন ত্াাঁ াই বনিৃহীত্ হরয়রেন। Ben Stein পব চাবলত্ Expelled: No 
Intelligence Allowed নামক িকুরমন্টাব রত্ Intelligent Design এ  প্রিািক অরনরক  উপ  বনর্বাত্রন  বিি ণ েুরট 
উরঠরে। (৪) িলাই িাহুলয, নাবিকরে  এই িকুরমন্টাব  পেন্দ হয় নাই। অথচ িকুরমন্টাব   ইবত্ টানা হরয়বেল বিজ্ঞানী ও 
িরিষকরে  বনজস্ব ধা ণা লকারনা কম জুলুম োড়া প্রকাশ্ ক িা  োবি জাবনরয়। বঠক লর্মনটা Galileo affair এ  প  চাওয়া 
হরয়বেল। 
. 
Conflict Thesis এ  িত্বমান আরলাবচত্ বিষয়গুরলা Evolution vs Intelligent Design র্া প্রাণসৃবষ্ট  িযাপার  েুই ওয়ােব 
বভউরয়  সংঘষবরক আরলাকপাত্ কর । আর কবট উরল্লখরর্ািয বিষয় হল, Multiverse vs Intelligent Design র্া মহাবিশ্ব 
সৃবষ্ট  িযাপার  েুই ওয়ােব বভউরয়  সংঘষবরক আরলাকপাত্ কর । আজগুবি ইরভালুযশ্ন না িরল লর্সি িরিষক ও বিজ্ঞানী া 
‘িুবদ্ধমান সত্ত্বা’ িলরেন ত্ারে  উপ ই িত্বমান সারয়ে কবমউবনবটগুরলা  বনর্বাত্রন  িযাপা বট লর্ন কযাথবলক চারচব  লসই 
বনর্বাত্রন  কথাই স্ম ণ কব রয় লেয়। অিশ্য নাবিকযিােী মহল বনর্বাত্ন ক রি নাই িা লকন... এখন Intelligent Design ই 
প্রমাণ হরয় র্াওয়া মারন লত্া সৃবষ্টকত্বা  অবিত্বই প্রমাণ হরয় র্াওয়া। ত্খন লত্া আ  িস্তুিােী নাবিকত্া চলরি না! 
. 
[৬] 

কযাথবলক রু্রি ব্রুরনা িযারলবলও  উপ  বনর্বাত্রন  ঘটনা লথরক ঢালাওভারি ‘সকল ধমবই একই কম’ উপসংহার  চরল আসা 
সবত্যই হাসযক । “Conflict Thesis” িা বিজ্ঞান আ  ধরমব  েন্দ্ব বকন্তু মূলত্ ধমবগ্ররন্থ ভুল থাকারক ল ো  কর । আ  
কু আরন অরনক আরিই লঘাষণা ক া হরয়বেল লর্ বিস্ট্ান া ত্ারে  বকত্াি বিকৃবত্ কর রে। সুত্ াং, ওরে  বকত্ারি ভুল থাকা 
লত্া আিরর্ব  বকেু নয়। ত্াই িত্বমারন  প্রবত্বষ্ঠত্ সরত্য  সারথ সহরজই ভুল থাকা িাবত্ল ধমবগ্রন্থগুরলা  অবমল থাকা খুি 
স্বাভাবিক। বকন্তু সমসযাটা শুরু হয় র্খন কু আনরকও ওই ধমবগ্রন্থগুরলা  সারথ একই কাত্ার  আনা হয়। 
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. 
সিবরশ্ষ আসমাবন বকত্াি কু আরন লকারনা ভুল লনই। এোড়াও ১৪০০ িের   আরি  কু আরন  সারথ লকারনাবকেু সংরর্াজন-
বিরয়াজন হয় বন। ি. মব স িুকাইবল  বিখযাত্ ঘটনা আর কিা  আরলাচনা বনষ্প্ররয়াজন। Conflict Thesis লথরক আর কবট লর্ 
উপসংহা  টানা হয়, ত্া হল ধমবগ্রন্থগুরলা মুিবচিা  পরথ িাধা লেয়। লসটাও বিস্ট্ানরে  কযাথবলক বনর্বাত্রন  ল োর ে লথরক 
লজনা ালাইজ কর  িলা হয়। ইসলামী বিরশ্ব এমন একবট উোহ ণও ত্া া লেখারত্ পার  না। ি ং ইমাম আিু হাবনো ( হ), 
ইমাম আহমাে ( হ) লে  শ্ত্ বনর্বাত্রনও বনরজরে  অিস্থারন, ঈমারন অটল থাকিা  ঘটনা লকৌশ্রল এবড়রয় র্াওয়া হয়। 
. 
আল্লাহ  বু্বল আলামীন কু আনরক ‘বচিাশ্ীলরে  জনয বনেশ্বন’ কর রেন। বকন্তু একইসারথ এই নাবিকয রু্রি আম া মুসবলম া 
লর্টা ভুরল র্াই ত্া হল কু আন মূলত্ সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ  পে লথরক ‘পথবনরেবশ্ক’। ত্াই ইসলামী স্বণবরু্রিও কযাথবলক চারচব  
মত্ বনর্বাত্রন  খি  পাওয়া র্ায় না। কা ণ মুসবলম া কু আরন সমরয় সমরয় মু’বজর্া লেখরলও জীিন িঠরনই লোকাস 
ক রত্া। মু 'বজর্া  লখাাঁরজ পরড়  ইরত্া না। আ  মুহাম্মােু   াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص বশ্োও এই। 
. 
বিজ্ঞান পব িত্বনশ্ীল। ‘আধুবনক বিজ্ঞারন  বিরুরদ্ধ র্ায়’ এমন আয়াত্-হাবেস লেখরল আম া সি  কব  এিং আম া জাবন লর্ 
ি ং বিজ্ঞানই ভুল িলরে। কু আন বনভুবল। বকন্তু মানিীয় লোাঁয়া পাওয়া অনযানয ধমবগ্ররন্থ  কথা বভন্ন। 
. 
ত্রি ‘জ্ঞান পব িত্বনশ্ীল আ  ভবিষযরত্ অবধকত্  সবঠকটা জানা র্ারি’ বিজ্ঞান সম্পরকব এমন ধা ণা ল রখ বিজ্ঞানরকই 
সুবপব য়  মরন ক া বকেু মানুষ  রয়রে। এমন েশ্বন উপজীিয কর  লিাঁরচ থাকা অবিশ্বাসীরে  িবল, আম াও বকন্তু একই কথাই 
িরল র্াই সিসময় – 

“না, সত্ত্ব ই ত্া া জানরত্ পা রি। অত্ঃপ  না, সত্ব  ত্া া জানরত্ পা রি।” (সূ া নািা, ৪-৫) 

 

(১) http://www.discovery.org/p/11 

http://www.washingtonpost.com/…/…/08/18/AR2005081801680.html 

http://www.discovery.org/a/2399. 

http://www.richardsternberg.com/publications.php 

. 

(২) https://www.linkedin.com/in/drccrocker 

https://creation.com/review-free-to-think-caroline-crocker 

(৩) http://www.independent.co.uk/…/creationist-row-forces-scien… 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7619670.stm 

. 

(৪) https://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g 

 

 

 

http://www.discovery.org/p/11
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/18/AR2005081801680.html
http://www.discovery.org/a/2399
http://www.richardsternberg.com/publications.php
https://www.linkedin.com/in/drccrocker
https://creation.com/review-free-to-think-caroline-crocker
http://www.independent.co.uk/news/science/creationist-row-forces-scientist-to-quit-royal-society-post-933031.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7619670.stm
https://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g
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১৭০  

উপলবিঃ “িা উইবনজম– সযাসিারে  আাঁতু্ড়ঘ ” 
-জাকাব য়া মাসুে 
 
 

বিশ্ববিেযালরয়  সিরথরক বিস্ময়কয় জায়িা হরলা হলগুরলা। লর্খারন অবধকাংশ্ োত্র মানরিত্  জীিন র্াপন কর , আ  বকেু 
োত্র  াজা  হারল থারক। বকেু বকেু হরল  বেরক ত্াকারল আপনা  কান্না চরল আসরি। োে লথরক চুইরয় পাবন পড়া, লেয়ারল  
প্লাস্ট্া  উরঠ র্াওয়া, একই করে িাোিাবে কর  েশ্জন পর্বি িসিাস ক া ইত্যাবে লসখানকা  বনত্যবনবমক িযাপা । আিা  
ো রপাকা ও টয়রলট সমসযা লত্া আরেই। আিা  বকেু বকেু হরল এরকিার   াজকীয় ভাি। টাইলস, লমাজাইক, বলেট ইত্যাবে  
লকান কমবত্ লনই। ভারলা হরল ি াে পাওয়া  প ও হরল থাকা  সুরর্াি হয় বন আমা । ত্াই হল লাইে লকমন – আমা  পরে 
িলা সম্ভি নয়। শুরনবে হরল নাবক অল্প বকেুরত্ই মা ামাব  ললরি র্ায়। ধাওয়া পাটা ধাওয়া চরল। লকন ললরি র্ায়, ত্া আম া 
সিাই জাবন। আবম লস কা ণগুরলা িযাখযা ক রত্ চাবচ্ছ না। অিবশ্য ত্া  ে কা ও লনই। লকননা আমারে  িরল্প  সারথ ত্া 
সম্পকবরু্ি নয়। 
. 
লকান এক মা ামাব   বিচার  আবম আ  োব স কবি নজরুল হরল িসা। রুম নাম্বা  ২০২। সি বমবলরয় রুরম আম া পাাঁচজন। 
আবম, োব স, নাবস , বমসিাহ, অপু। আরলাচনা অরনক আরিই শুরু হরয়রে। ত্রি মূল আরলাচনায় লর্রত্ একটু বিলম্ব হরচ্ছ। 
শ্ারহে ভাই এরলই মূল পিব শুরু হরি। একটা বজবনস একটু বক্লয়া  ক রল ভারলা হরি। মা ামাব  কী বনরয় হরয়বেরলা – লস 
বিষয়টা। িত্কাল হরল অপু আ  নাবসর   মরধয কথাকাটাকাবট হয়। এক পর্বারয় হাত্াহাবত্। কালরক  অনাকাবঙ্ক্ষত্ ঘটনা 
বনরয়ই আজ আরলাচনা।  
. 
হাত্াহাবত্ লকন হরয়বেরলা; লস কা ণটা অিশ্যই জানা ে কা । লকননা ত্া িরল্প  সারথ সম্পকবরু্ি। কাল নাবস  আ  অপু  
মরধয আরলাচনা হবচ্ছরলা, িা উইবনজম বনরয়। এক পর্বারয় নাবস  িরল উঠরলা, ‘র্ত্ িড় িড় সযাসিাে এই পৃবথিীরত্ ঘরটরে; 
ত্াাঁ  মূরল  রয়রে িা উইবনজম।’ 
. 
এইরত্া অপু লেরপ লিরলা! এ প  েু’জরন  মরধয কথাকাটাকাবট। পর  হাত্াহাবত্। অপু অবত্কায় লেহ বিবশ্ষ্টয প্রাবণ। িে 
লমজাবজও িরট। অল্পরত্ই ল রি র্ায়।  াি উরঠ লিরল আ   রে লনই। থারকও এক িেরমজাবজ ললারক  সারথ। বেন বেন ও  
লমজাজ আর া চড়া হরয় র্ারচ্ছ। নাবস  হযাংলা পাত্লা িড়রন । চুপচাপ স্বভারি  ললাক। বনয়বমত্ সালাত্ আোয় কর । োবড় 
ল রখরে মাসখাবনক হরলা। 
. 
ওরে  বিিাে বমমাংসা ক রত্ই আম া জমারয়ত্ হরয়বে। নাবসর   পরে আবম আ  োব স। আ  অপু  পরে বমসিাহ আ  
শ্ারহে ভাই। র্া  জরনয আম া অরপো ক বে, মারন শ্ারহে ভাই; বত্বন এরলন আধঘণ্টা প । বত্বন আসা  প  নতু্ন কর  
আরলাচনা শুরু হরলা। আম া র্া া এখারন আবে, ত্াাঁ া সিাই বিষয়টা আরি লথরকই অিিত্। শ্ারহে ভাইরকও আরিই জানারনা 
হরয়রে। ত্াই কী হরয়বেরলা লস বিষরয় নতু্ন কর  আরলাচনা  ে কা  লনই। স াসব  মূল পরিব র্াওয়াই ভারলা। শ্ারহে ভাই 
িলরলন, ‘অপু আ  নাবস ! লত্ারে  কার া বকেু িলা  আরে?’ 
. 
েুজরনই চুপ থাকরলা। বকেু িলরলা না। এ প  শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘র্া হরয়রে, আম া ভুরল র্ারিা। িনু্ধ িনু্ধ  মরধয এমন 
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হরয়ই থারক। ত্রি নাবসর   েমা চাইরত্ হরি।’  
. 
শ্ারহে ভাইরয়  কথা শুরন আির্ব হওয়া োড়া লকান উপায় লনই! লর্ লেরলটা বমরেবমবে নাবস রক আঘাত্ ক রলা, ত্াাঁরক বকেু 
ক রত্ হরি না; উরটা নাবস রক েমা চাইরত্ হরি। এ লকমন বিচা ! ত্াই োব স িরল উঠরলা, ‘ভাই নাবসর   েমা চাইরত্ 
হরি; বিষয়টা িুেলাম না!’ 
. 
শ্ারহে ভাই লস নাবিক টাইরপ  ললাক, ত্া আমারে  অজানা নয়। ত্াই বত্বন আর ক নাবিরক  পে লনরিন এটাই স্বাভাবিক। 
ত্রি নাবিক া িিা   োবি কর  থারক, ত্াাঁ া নাবক আবিকরে  লথরক অবধক সৎ! বকন্তু শ্ারহে ভাই বকংিা অপুরক সত্ত্া 
অিলম্বন ক রত্ খুি কমই লেরখবে। আজও ত্াাঁ  িযবত্িম হরি লকন? 
.  
োব রস  প্ররশ্ন  জিারি শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘না িুো  কী আরে? নাবস  বমথযা িরল অপুরক  াবিরয়রে। অপু ত্াাঁ  প্রবত্িাে 
কর রে। নাবস  র্বে ওই কথা না িলরত্া, ত্াহরল বক অপু ও  ওপ  হাত্ উঠারত্া? ত্াই লোষটা নাবসর   উপর ই িত্বায়।’ 
. 
িাহ! কী সুন্দ  েয়সালা। শুরনই লত্া আমা  িালা ক বেরলা! নাবস  র্বে বমরথয বকেু িলরত্া, ত্াহরল শ্ারহে ভাইরয়  কথা 
লমরন লনয়া লর্রত্া। বকন্তু সত্য িলরল কার া র্বে িারয় লারি – এ  জরনয বক সত্যিােীরক েমা চাইরত্ হরি? কী আির্ব! 
. 
োব স িলরলা, ‘ভাই! আমা  একটা প্রিাি আরে।’  
. 
- ‘কী?’ 
. 
- ‘র্বে নাবস  নাবসর   িিিয বমথযা প্রমাবণত্ হয়, ত্রি নাবস  েমা চাইরি। আ  র্বে নাবসরস  কথা সত্য িরল প্রমাবণত্ হয়, 
ত্রি অপু েমা চাইরি।’ 
. 
োব রস  কথা শুরন শ্ারহে ভাই অিজ্ঞাসুর  িলরলন, ‘ত্াই নাবক! লত্া হরয় র্াক প্রমাণ! কী িবলস লত্া া?’ 
. 
অপু আ  নাবস  মাথা লনরড় সায় বেরলা। ও া হয়রত্া ধর ই বনরয়রে – অপু  জয় হরি। নাবস  প াবজত্ হরি। এ প  নাবস  
েমা চাইরি। আ  োব স মাথা বনচ কর  লিবড়রয় র্ারি। ও া জারনও না, সত্য কত্টা শ্বিশ্ালী হয়। আ  র্া া সরত্য  পরে 
লড়াই কর  ত্া া কত্টা আত্মবিশ্বাসী হয়।  
. 
োব স িলরলা, ‘িা উইন এ  মত্িারে  অনযত্ম একবট ললািান বেরলা “জীরি  অবিরত্ব  জনয লিাঁরচ থাকা  সংগ্রাম।” এ 
সংগ্রারম “শ্বিশ্ালী বিজয়ী হরি এিং েুিবল প াবজত্ হরি” – এবটরক প্রাকৃবত্ক বিষয় বহরসরি োড় ক ারনা  লচষ্টা ক া হয়। 
“প্রকৃবত্রত্ অবিরত্ব  সংগ্রাম” িা উইবনজরম  এক অনযত্ম বেক। এ  েরল শ্বিশ্ালীরে  মরন েুিবলরে  বিনাশ্ ক া  এক 
মানবসকত্া  উদ্ভি ঘরট। র্া  েরল বিরশ্ব শুরু হয় েুিবরল  প্রবত্ সিরল  অত্যাচা । লকননা লিাঁরচ থাকা  সংগ্রারম ত্া -ই বিরশ্ব 
বটরক থাকা  অবধকা   রয়রে – লর্ অপর   তু্লনায় অবধক শ্বিশ্ালী।’ 
. 
পাশ্ লথরক অপু িরল উঠরলা, ‘লত্া  কথাগুরলা িা উইরন  লকান িিিয লথরক লনয়া?’ 
. 
োব স িলরলা, ‘তু্ই লত্া বনিয় িা উইরন  The Origin of Species িইটা পরড়বেস?’ 
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. 
বকেু বকেু লেত্র এমন আরে, লর্খারন মানুষ বমরথয িরল ত্াাঁ  িযবিত্ব  ো ক রত্ চায়। অপুও এমন একবট পর্বারয় আরে। বমরথয 
না িরল ত্াাঁ  উপায় লনই। ত্াই লস হযাাঁ-সূচক মাথা নাড়রলা। অিবশ্য অপু লর্ িইটা পরড় বন ত্া আবম বনবিত্। এ  আরিও ত্াাঁ  
সারথ িইটা বনরয় কথা হরয়বেরলা। বকন্তু িইটা সম্পরকব লস লত্মন বকেুই িলরত্ পার  বন। 
. 
োব স িলরলা, ‘The Origin of Species-িইটা  একবট িিিয এমন – “The Origin of Species by means of 
Natural Selection or the Preservation of Favoured Race in the Struggle for Life” অথবাৎ প্রাকৃবত্ক বনিবাচন 
প্রবিয়া  মরধয প্রজাবত্ সমূরহ  উৎপবি অথিা জীিন সংগ্রারম আনুকূলয প্রাপ্ত প্রজাবত্ সমূরহ  সং েণ।’ 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘এখারন সমসযা লত্া লকাথাও লেখবে না?’ 
. 
োব স িলরলা, ‘এখারনই লত্া বি াট সমসযা ভাই! িা উইন িুোরত্ লচরয়রেন প্রকৃবত্রত্ ত্াাঁ াই বটরক থাকরি র্া া অবধক 
শ্বিশ্ালী। আ  অরপোকৃত্ েুিবল া বনঃরশ্ষ হরয় র্ারি। িা উইন এটারক প্রকৃবত্  সাধা ণ বনয়ম বহরশ্রি িণয ক রত্ন। এই 
আত্মঘাত্ী মত্িাে সাম্রাজযিােী, পুাঁবজিােী ও অনযানয িস্তুিােী সমারজ দ্রুত্ত্  ভারি িৃহীত্ হয়। লর্ সমাজগুরলা নীবত্হীন এক 
লশ্াষনমূলক  াজবনবত্ক িযিস্থা  প্রিত্বন কর বেরলা। এই  াজবনবত্ক িযিস্থা পাকারপাি ক রত্ নিজ্ঞাবনক রু্বি ও ে কা  
বেরলা। িা উইরন  এই িিরিয  মরধযই ত্াাঁ া ত্থাকবথত্ নিজ্ঞাবনক লর্ৌিকত্া খুাঁরজ লপরয়বেরলা। আ  এ মত্িােরকই সিল 
মানুষগুরলা েুিবলরে  উপ  অত্যাচা  চালারনা  প্রাকৃবত্ক কা ণ বহরশ্রি চাবলরয় বেরত্া।’ 
. 
- ‘এটা লকিল লত্া  োবি। এ োবি  লর্ৌবিক লকান বভবি লনই।’ 
. 
শ্ারহে ভাইরয়  প্রশ্ন শুরন োব স মুচবক লহরস িলরলা, ‘না ভাই! এটা আমা  বনেক োবি নয়। অরনক বিজ্ঞানী  িিিয লঘাঁরটই 
আবম একথা িলবে।’ 
. 
পাশ্ লথরক বমসিাহ োব সরক লেয কর  িরল উঠরলা, ‘লত্া  কথা  প্রমাণ চাই। প্রমাণ োড়া আম া লকান কথাই বিশ্বাস 
ক রিা না।’ 
. 
শ্ারহে ভাইরয়  পরে  ললাকজন সিাই বমসিাহ-এ  সারথ একাত্মত্া লপাষণ ক রলা। োব স িলরলা, ‘বঠক আরে, আবম প্রমাণ 
বেবচ্ছ। আরমব কা  প্রখযাত্ বিিত্বনিােী ও জীিািবিজ্ঞানী Stephen Jay Gould এই িযাপার  িরলরেন –“এ  েরল 
(িা উইরন  বিিত্বনিাে) োস প্রথা, সাম্রাজযিাে, িণবিাে, লশ্রণী সংগ্রাম, বলঙ্গ নিষময প্রভৃবত্ সামাবজক ও  াজবনবত্ক অনাচা  
বিজ্ঞারন  নারম প্রবত্ষ্ঠা লাভ কর রে।”  
ইবত্হারস  অধযাপক Jacques Barzun ত্া  বলখা Darwin, Marx, Wagner-িইরত্ িত্বমান বিরশ্ব  ননবত্কত্া  অধঃপত্রন  
কা ণ পর্বারলাচনা কর রেন। বত্বন  াজবনবত্ক ও সামাবজক লেরত্র িা উইবনজরম  প্রভাি িণবনা ক রত্ বিরয় বলরখরেন –
“১৮৭০ সাল লথরক ১৯১৪ সারল  মরধয ইউর ারপ  প্ররত্যকবট লেরশ্  রু্দ্ধিাজ  াজনীবত্বিে া চাবচ্ছরলা অস্ত্র। িযবি স্বাত্যিােী 
েল চাবচ্ছরলা বনষু্ঠ  প্রবত্রর্ািীত্া।  াজত্যিােীরে  োবি বেল অনগ্রস  জাবত্রিাষ্ঠী  উপ  প্রাধানয বিিা । সমাজত্যীরে  োবি 
বেরলা েমত্া েখল ক া। িণবিােীরে  োবি বেরলা বির াধীরে  অভযি ীণ িবহষ্কা । এ সকল মত্ােশ্বই লকান না লকান ভারি 
ত্ারে  বচিাধা া  স্বপরে িা উইনিােরক িযিহা  কর । িা উইন ও লস্পনসা  বিষয়বট পূরিবই উপস্থাপন কর বেরলন। এরত্ 
িলা হরয়রে লর্রহতু্ লকান িরণব  লশ্রষ্ঠত্ব একবট জীবিজ্ঞারন  বিষয়, লসরহতু্ ত্া মানি সমাজ সম্পবকবত্। ত্াই এটা বিজ্ঞারন  
বিষয়িস্তু, এটাই িা উইনিাে”।’ 
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. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘েু একজন বিবচ্ছন্ন ললারক  িিরিয  ো া লত্া  কথা সত্য িরল প্রামবণত্ হয় না। িাব উবনজম একটা 
নিজ্ঞাবনক মত্িাে। এ মত্িাে গ্রহণ ক রলই লস সযাসিারে  সারথ জবড়রয় পড়রি – আমা  কারে কখরনাই এমনটা মরন হয় 
না। বিজ্ঞারন  লত্া আ ও অরনক মত্িাে আরে, বকন্তু লসগুরলা  লকানটাই মানুষরক সযাসিারে  বেরক উেুদ্ধ ক রলা না, লকিল 
িা ইবনজম ক রলা? কথাটা লকমন একরপরশ্ হরয় লিরলা না? আমা  মরন হয় কী োব স, লত্া া িা ইবনজরম  বির াবধত্া 
কব স অনয কা রণ। এই মত্িাে গ্রহণ ক রল লর্, ধমব নামক লশ্কলটা আ  মানুরষ  পারয় লািারত্ পা বি না। ত্াই এই 
মত্িারে  বির াবধত্া কব স!’ 
. 
োব স অত্যি মনরর্াি সহকার  শ্ারহে ভাইরয়  কথা শুনরলা। এ প  িলরলা, ‘ভাই! অনয এমন লকান নিজ্ঞাবনক মত্ামত্ লনই, 
লর্খারন িলা আরে লর্ – প্রকৃবত্রত্ লকিল ত্াাঁ াই বটরক থাকরি, র্া া অবধকত্  শ্বিধ । ত্িুও আপবন লর্রহতু্ আ ও প্রামাণ 
চারচ্ছন, বঠক আরে। আবম প্রমাণ বেবচ্ছ। কলম্বাস ত্াাঁ  আরমব কা র্াত্রা  সময় োবি কর ন লর্ – “লকান লকান জনরিাষ্ঠী অধব 
পশু  চাব বত্রক বিবশ্ষ্ট সম্পন্ন।”  
ত্াাঁ  কারে আরমব কা  অবধিাসীিণ মানুষ বেরলা না। ি ং ত্া া বেরলা এক ধ রণ  উন্নত্ প্রজাবত্  পশু। এ ধা ণা লথরকই 
বত্বন লর্ সমি লেশ্গুবল আবিষ্কা  কর বেরলন, লসগুবল উপবনরিরশ্ পব ণত্ কর ন। লনবটভ আরমব কানরে  কৃত্োস বহরশ্রি 
িযিহা  কর ন। োস িযিসা শুরু  কৃবত্ত্ব সমূ্পণবটাই ত্া  প্রাপয। লকান েীরপ র্খন কলম্বাস প্রথম আিমন কর ন ত্খন এ  
জনসংখযা বেরলা ২০০০০০। ২০ িে  প  এ সংখযা োড়ায় ৫০,০০০। ১৫৪০ সারল এ সংখযা োড়ায় মাত্র ১০০০। 

ঐবত্হাবসকিরণ  বহসাি অনুর্ায়ী কলম্বাস এই মহারেরশ্ পোপবণ ক া  সময় লথরক ১০০ িের   কম সমরয়  মরধয ৯৫ 
বমবলয়ন ললাকরক হত্যা কর  উপবনরিশ্িােী া। কলম্বাস র্খন আরমব কা আবিষ্কা  কর ন ত্খন লনবটভ া বেরলা ৩০ বমবলয়ন। 
বকন্তু িণহত্যা  কা রণ ত্া ২ বমবলয়রন লনরম র্ায়। এই িযাপক ও বনষু্ঠ  িণহত্যা  কা ণ হরচ্ছ, লনবটভ আরমব কনারে  ত্া া 
মানুষ বহরসরি নয় ি ং পশু বহরসরি বিরিচনা ক রত্ন।’ 
. 
- ‘তু্ই লত্া উপবনরিশ্িােীরে  চযাপ্টার  চরল লিবল। আম া লত্া কথা িলবে িা উইবনজম বনরয়, উপবনরিশ্িাে বনরয় নয়।’ 
. 
- ‘ভাই! আবম নতু্ন চযাপ্টা  খুবল বন। সাম্রাজযিােীরে  বনর্বাত্রন  সারথ িা উইবনজম-এ  সম্পকব আরে। ত্াই আবম কথাগুরলা 
িরলবে।’ 
. 
- ‘কীভারি?’ 
. 
- ‘উপবনরিশ্িাে লথরক সিরচরয় লিবশ্ লাভিান হরয়রে লগ্রট-িৃরটন। িৃরটন ত্াাঁ  বনজ স্বারথব লশ্াষণ প্রবিয়া  মাধযরম স্থানীয় 
অবধিাসীরে  বিপর্বয়, েুঃখ-কষ্ট, সৃবষ্ট কর । িৃরটরন  এই বনপীড়নমূলক কার্বকলারপ  লর্ৌবিক বভবি এিং ত্ারে  নীবত্ সবঠক 
প্রমাণ কা া  োবয়ত্ব িৃবটশ্ সমাজবিজ্ঞানী ও নিজ্ঞাবনকরে  উপ  িত্বায়। ত্াাঁরে  পরে সিবপ্রথম এই নিজ্ঞাবনক বভবি োাঁড় ক ান 
িা উইন। কা ন িা উইন োবি কর ন লর্, বিিত্বনিারে  বিবভন্ন ির  একবট লশ্রষ্ঠ মানিজাবত্  অবিত্ব িজায় আরে। আ  এ 
সকল উন্নত্ প্রাণী হল লশ্বত্াঙ্গ প্রজাবত্। বত্বন এও রু্বি প্রেশ্বন কর ন লর্, অনযানয মনুষয প্রজাবত্  উপ  লশ্বত্াঙ্গরে  এই 
অত্যাচা , অবিচা  ও বনষু্ঠ  আচ ণ হরলা একবট প্রাকৃবত্ক আইন। বভরোব য়া রু্রি  লগ্রটবব্ররটন িা উইবনজমরক ত্ারে  
অত্যাচার   ত্থাকবথত্ নিজ্ঞাবনক রু্বি বহরশ্রি িযিহা  কর ।’ 
. 
- ‘লেখ োব স! এগুরলা হরলা লত্া  রু্বি। লর্টা  লকানটাই লত্মন শ্বিশ্ালী নয়। কা ণ বভেব য়া রু্রি  িৃরটন িা উবনজমরক 
নয় ি ং ত্াাঁরে  সামব ক শ্বিরক িযিহা  কর  বনপীড়নমূলক কার্বকলাপ পব চালনা কর রে।’  
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. 
- ‘আবম র্বে আমা  োবি  পরে ঐবত্হাবসকরে  মত্ামত্ লেখারত্ পাব , ত্াহরল কী লমরন লনরিন?’ 
. 
- ‘আরি শুবনই না, লকান ঐবত্হাবসক লত্া  পরে কথা িরলরেন?’ 
. 
- ‘বিখযাত্ ঐবত্হাবসক James Joll ত্া  বলখা Europe Since নামক পুবিকায় বিিত্বনিাে, িণবিাে, সাম্রাজযিারে  পা স্পব ক 
সম্পকব িণবনা ক রত্ বিরয় বলরখরেন –“সাম্রাজযিােীরে  প্রধান উৎসাহিযািক মত্িাে হরলা সাধা নভারি র্ারক সামাবজক 
িা উইনিাে বহরসরি লশ্রবণবিনযাস ক া র্ায়। এ মত্ািারে  াি সমূহ অবিরত্ব  জনয এক বচ স্থায়ী সংগ্রারম বলপ্ত লকান মনুষয 
প্রজাবত্রক অনযরে  লচরয় বিিত্বনিােী প্রবিয়ায় লশ্রষ্ঠ বহরসরি বিরিবচত্। এিং এ সংগ্রারম সিরচরয় শ্বিশ্ালী প্রজাবত্ িল 
প্ররয়ারি  মাধযরম সিসময় ত্ারে  লশ্রষ্ঠত্ব িজায়  ারখ।” 
. 
শ্ারহে ভাই র্খন োব রস  িিরিয  বিরুরদ্ধ বকেু িলা  প্রস্তুবত্ বনবচ্ছরলন; ত্খন োব স জানারলা লর্ – James Joll েীঘববেন 
র্ািত্ অেরোিব, স্ট্যানরোিব ও হযাভাটব বিশ্ববিেযালরয় ইবত্হারস  অধযাপক বহরসরি কমব ত্ বেরলন। একথা শুনা  প  শ্ারহে 
ভাই িলা  মত্ বকেু লপরলন না। োব স আ ও িলরলা, ‘প্রথম বিশ্বরু্রদ্ধ তু্ রস্ক  বিরুরদ্ধ িৃরটরন  হত্যার্রজ্ঞ  লপেরনও 
িা উইবনজম োয়ী।’ 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘লজাড়াত্াবল বেরয় বকেু প্রমাণ ক া  লচষ্টা কব স না োব স। ১ম বিশ্বরু্দ্ধ লকন হরয়বেরলা ত্া তু্ইও 
জাবনস। িা উবনজরম  সারথ লস রু্রদ্ধ  মরধয বিনু্দপব মান সম্পকব লনই।’ 
. 
- ‘আবম র্বে প্রমাণ লেখারত্ পাব ?’ 
. 
- ‘লেখা লত্া  প্রমাণ!’ 
. 
- ‘উনবিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ িা উইনিাে সাম্রাজযিােীরে  নিজ্ঞাবনক হাবত্য়ার  পব ণত্ হয়। ত্াাঁ া তু্বকবরে  অনুন্নত্ জাবত্ বহরসরি 
বিরিচনা ক রত্ থারক। িৃবটশ্ প্রাধানযী William Ewart Gladstone প্রকারশ্য লঘাষণা লেন, “তু্বকব জনরিাষ্ঠী মনুষয প্রজাবত্  
সেসযই নয় িা মনুষয পেিাচয নয়। এিং মানি সভযত্া  স্বারথব ত্ারে রক এবশ্য়া  Steppes অিরল বিত্াবড়ত্ এিং Anatolia 
লথরক বিত্াবড়ত্ ক া উবচৎ।”’ 
. 
- ‘William Gladstone-এ  িিরিয  সারথ িা উইবনজরম  কী সম্পকব? নাবক তু্ই িলরত্ চাবচ্ছস, িা উরন  লকান িিিয 
লথরক বত্বন অনুপ্রাবণত্ হরয়রেন?’ 
. 
- ‘হযা ভাই! আপবন বঠকই ধর রেন। িা উইন-এ  িিরিয অনুপ্রাবণত্ হরয়ই William Gladstone তু্বকবরে  লেরত্র এরূপ 
মিিয কর রেন।’ 
. 
- ‘লহায়াট? িা উইন-এ  এমন লকান িিিয আবম পাই বন, র্া বেরয় লত্া  োবি-লক সত্য িরল প্রমাণ ক া র্ায়।’ 
. 
- শ্ারহে ভাইরয়  ভািখানা লেরখ মরন হরচ্ছ বত্বন িা উইন-এ  সি িিিয মুখি কর  লেরলরেন। িা উইন-এ  বলখা সি িই 
পরড় লশ্ষ কর রেন। লকানবকেু িাে  ারখন বন। ত্রি লিবশ্ ভাি লনয়া মারে মারে বিপরে  কা ণ হরত্ পার । শ্ারহে ভাইরয়  
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লেরত্রও এমন হয় বক না – লেখা  বিষয়!  
. 
োব স িলরলা, ‘তু্বকবরে  সম্পরকব িা উইন-এ  মরনাভাি প্রকাবশ্ত্ হয় ১৮৮৮ সারল। ত্াাঁ  বলখা The Life and Letterts 
oc Charles darwin পুিকবট  মাধযরম। বত্বন তু্বকবরে  সম্পরকব িরলন –“আবম র্বে আপনারক সভযত্া  উন্নয়ন প্রবিয়া  
প্রাকৃবত্ক বনিবাচরন  সংগ্রাম এিং এ  ধা ািাবহক ভূবমকা উরল্লখ কব  ত্া বিশ্বাস ক াই আপনা  জনয কবঠন হরি। স্ম ণ করুন, 
করয়ক শ্ত্ক পূরিব তু্কবীরে  ো া বিপর্বি হওয়া  আত্ংরক  েুবক  মরধয ইউর াপ সময় কাবটরয়রে। আ  িত্বমারন র্া একবট 
হাসযস্পে িযাপা । এ অবিরত্ব  সংগ্রারম অবধকত্  সুসভয করকশ্ীয় (ইউর াপীয়) প্রজাবত্ লর্ উন্নত্ ও সুসভয প্রাজাবত্  ো া 
বনবিহ্ন হরয় র্ারি ত্া  ইয়ািা লনই।”  
িা উইরন  এই অসঙ্গবত্পূণব কথািাত্বা ঐ সমরয় ওসমানী বখলােরত্  বিরুরদ্ধ সাম্রাজযিােীরে  েবলল বহরসরি বিরিবচত্ হয়। 
আপবন র্বে িা উইরন  কথাবট  বেরক একটু িভী  েৃবষ্ট লেন ত্াহরল লেখরিন, বত্বন তু্কবীরে  বনবিহ্ন হরয় র্াওয়ারক একবট 
সহজাত্ বিষয় িরল উরল্লখ কর রেন। বত্বন িরলরেন, বিিত্বনিারে  েরলই এমনবট ঘটরি। এ  মাধযরম বত্বন তু্বকবরে  বনমূবল 
ক া  একবট ভুয়া নিজ্ঞাবনক মত্িাে োড় ক ারত্ লচষ্টা কর ন। িৃরটন তু্কবীরে  বিরুরদ্ধ ভা ত্, অরিবলয়া ও বনউবজলযান্ড এ  
অবধিাসীরে  িযিহা  কর । ত্ারে  িুোরনা হরয়বেল িৃরটন এ  বিপে অিলম্বন ক া ত্ারে  জনয সম্মানজনক নয়। কা ণ 
তু্বকব া হরলা অনুন্নত্ জাবত্। আ  িৃরটন উন্নত্। েরল এ রু্রদ্ধ তু্কবী লসনািাবহনী  ২৫০,০০০ লসনা বনহত্ হয়।’ 
. 
- ‘লেখ োব স! এসি বিবচ্ছন্ন েু একটা মিিযরক তু্ই িা উবনজরম  বিরুরদ্ধ িযিহা  ক রত্ পাব স না। সাম্রাজযিােী া কখরনাই 
এ কথা িরল বন লর্, ত্াাঁরে   াি িা উবনজরম  ওপ  প্রবত্বষ্টত্। ি ং ত্াাঁরে  সযাসিারে  কা ণ পুাঁবজিাে, সাম্রাজযিাে। এখারন 
িা উবনজম লকানভারিই োয়ী নয়।’ 
. 
- ‘আপনা  কথা  সারথ আবম একটু বেমত্ লপাষণ ক বে।’ 
. 
- ‘লকন?’ 
. 
- ‘কা ণ বিরশ্ব  সিরথরক িড় িড় খুবন া  ািীয়ভারি িা উইবনজমরক িযিহা  কর রে ত্াাঁরে  স্বপরে  নিজ্ঞাবনক রু্বি 
বহরশ্রি।’ 
. 
োব রস  কথা শুরন অপু িরল উঠরলা, ‘লত্া  কথা  প্রমাণ কী?’ 
োব স িলরলা, ‘প্রমাণ হরচ্ছ িণচীন।’ 
. 
অপু িলরলা, ‘িণচীরন লত্া সমাজয বেরলা। িা উইবনজমরক টানবেস লকরনা?’ 
. 
- ‘িা ইউবনজমরক টানবে এই জনয লর্, িণচীন িা উইবনজরম  উপ  প্রবত্বষ্টত্ বেরলা।’ 
. 
- ‘এটা হাসযক  োবি।’ 
. 
- ‘এটা িািি োবি। হাসযক  হরত্ র্ারি লকরনা? মাও লসতু্ং বনজ মুরখ স্বীকা  কর ন লর্ িণচীন িা উইবনজরম  উপ  
প্রবত্বষ্ঠত্। বত্বন িরলন –“চীনা সমাজত্য িা উইন ও ত্া  বিিত্বনিারে  উপ  প্রবত্বষ্ঠত্”।’ 
. 
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সত্যরক জানা  প ও বকেু মানুষ ত্া গ্রহরণ অস্বীকৃবত্ জানায়। কা ণ ত্াাঁ া সত্যরক ভয় পায়। অপু ত্ারে ই একজন। নয়রত্া 
োব স ওরক র্ত্ই িুোরত্ চারচ্ছ, ও িা িা  লপাঁবচরয় র্ারচ্ছ। োব স ওরক র্ত্ই িুোরচ্ছ িণচীন িা উইবনজমরক  ািীয় 
সযারস  নিজ্ঞাবনক রু্বি বহরশ্রি িযিহা  কর রে; ও ত্ত্ই লপাঁবচরয় র্ারচ্ছ। ত্াই োব স িলরলা, ‘আচ্ছা তু্ই এিা  থাম! আবম 
লত্াাঁরক আ ও একবট উোহ ণ বেবচ্ছ। ত্াাঁ  আরি আমারক িল, তু্ই স্ট্যাবলনরক বচবনস বক না?’ 
. 
- ‘এটা লকান প্রশ্ন হরলা? ত্াাঁরক লক না লচরন? সিাই লচরন। আবম বচনরিা না!’ 
. 
- ‘স্ট্যাবলরন   ািীয় সযািারে  উোহ ণ আবম এখারন বেরত্ চাবচ্ছ না। লকিল এত্টুকুই িলরিা, স্ট্যাবলরন   ািীয় সযািারে  
লপেরনও এই িা উইবনজম োয়ী।’ 
. 
- ‘কীভারি?’ 
. 
- কা ণ স্ট্যাবলন  ািীয়ভারি িা উইবনজমরক ত্াাঁ  হাবত্য়া  বহরশ্রি গ্রহণ কর বেরলন। বত্বন িরলরেন –“নজি পোরথব  মরধয 
োবন্দক িস্তুিারে  আবিষ্কা  হরচ্ছ িা উইনিারে  সিবরশ্রষ্ঠ বিজয়”।’ 
. 
- ‘স্ট্যাবলরন  এই িিিয লথরক বক লত্া  োবি সত্য িরল প্রমাণ হয়?’ 
. 
- ‘আরি লত্া আমারক লশ্ষ ক রত্ লে’! 
. 

- ‘আচ্ছা িল।’  
. 
- ‘ স্ট্যাবলন আ ও িরলন –“লকান  কম বেধা-েন্দ্ব োড়াই আম া বনভুবলভারি োত্ররে  বত্নবট বিষয় বশ্ো বেরত্ চাই । ত্া ত্া 

হরলা- পৃবথিী  িয়স, ভুত্াবত্বক সৃবষ্ট ত্ত্ব ও িা উইন এ  বশ্ো।” ত্াাঁ  আ ও অরনক িিিয লথরক জানা র্ায় লর্, বত্বনও 
েুিবলরে  প্রবত্ অত্যাচা  ক রত্ন িা উইন এ  িিরিয অনুপ্রাবণত্ হরয়। লকননা বত্বন বিশ্বাস ক রত্ন, সিরল া েুিবরল  প্রবত্ 
অত্যাচা  ক রি। আ  েুিবল া ত্াাঁরে রক বিবলরয় লেরি; র্া িা উইবনজরম  অনযত্ম োবি। স্ট্যাবলন শুধু িড় মারপ  একজন 
হত্যাকা ীই বেরলন না; একজন িড় মারপ  নাবিকও বেরলন। ত্াাঁ  নাবিক হওয়া  লপেরনও িা উইবনজম োয়ী।’ 
. 
বমসিাহ এত্েণ লকান কথা িরল বন। লকিল হা কর  ত্াবকরয় বেরলা। বকন্তু োব রস  িিিয শুরন িরল উঠরলা, ‘িা উইরন  িই 
পরড় বত্বন নাবিক হরয়বেরলন – এ কথা আবম মানরত্ পা বে না োব স। আবমও লত্া িা উইন-এ  িই পরড়বে, বকন্তু নাবিক 
হই বন লত্া!’ 
. 
োব স িলরলা, ‘লত্া  মত্ আবমও মানত্াম না র্বে না স্ট্যাবলরন  লোটরিলা  িনু্ধ আমারে রক এ ত্থয না বেরত্া।’ 
. 
- ‘লকান ত্থয?’ 
. 
- ‘স্ট্যাবলরন  িালযিনু্ধ G Glurdjidze ত্া  বলবখত্ Landmarks in the Life of Stalin নামক পুবিকায় িরলরেন – “নশ্শ্রি 
বত্বন (ষ্টযাবলন) র্খন বিজবা  সু্করল পড়াশুনা ক রত্ন; বত্বন ত্খন বিদ্রূপাত্মক ও বিরেষণধমবী বচিাধা া  অবধকা ী বেরলন। 
প িত্বীরত্ বত্বন চালবস িা উইরন  পুিকাবে পড়া শুরু ক রলন এিং নাবিক হরয় লিরলন”।’ 
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. 
োব রস  কথা লশ্ষ না হরত্ই শ্ারহে ভাই কথা লকাঁরড় বনরয় িলরলন, ‘ত্া  মারন তু্ই আমারে রক এটাই িুোরত্ চাবচ্ছস লর্ – 
িা উইবনজম সযাসিারে  নিজ্ঞাবনক হাবত্য়া ’?  

. 

 - ‘না ভাই! আবম িুোরত্ চাই বন। আবম প্রমাণ কর  লেবখরয়বে।’ 
. 
অপু খুি অিজ্ঞাসুর  িরল উঠরলা, ‘বিরশ্ব  সিরথরক িড় সযাসী বেরলা বহটলা । র্া  পর াে কা রণ করয়ক লকাবট মানুষ বনহত্ 
হয়। লস লকারত্থরক লপ্র ণা লাভ কর বেরলা? িা উইবনজম র্বে সযাসীরে  নিজ্ঞাবনক হাবত্য়া -ই হয়; ত্াহরল বহটলার  ও লত্া 
এই হাবত্য়া  িযিহা  ক া উবচৎ বেরলা। লস বক ত্া কর রে?’ 
. 
- ‘অিশ্যই কর রে।’ োব রস  েটপট উি । 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলা, ‘তু্ই বক লজাড়াত্াবল বেরয় বকেু লমলারত্ চাবচ্ছস, োব স?’ 
. 
োব স িলরলা, ‘লজাড়া ত্াবল বেরয় লমলারিা লকরনা ভাই। র্া লর্ৌবিকভারিই বমরল আরে; ত্া লজাড়াত্াবল বেরয় লমলারনা  কী 
ে কা ?’ 
. 
- ‘লর্ৌবিক ভারি তু্ই লত্া  োবি  সত্যত্া লেখারত্ পা বি?’ 
. 
- ‘িী পা রিা।’ 
. 
বমসিাহ িলরলা, ‘ত্াহরল আ  লেব  লকরনা?’ 
. 
োব স এক োবল লহরস বনরয় জিাি বেরলা, ‘বহটলা  জামবান জাবত্রক সিরথরক উাঁচু জাবত্ মরন ক রত্ন। বত্বন িলরত্ন –
“ন বভক জামবান জাবত্রক িাে বেরল িাাঁের   নাচ োড়া আ  বকেুই অিবশ্ষ্ট থাকরি না।” 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘ত্াাঁ  এ িিিয বক লত্া  োবি  স্বপরে েবলল বহরশ্রি িযিহা  ক া র্ায়?’ 
. 
োব স িলরলা, ‘ভাই আবম এখরনা লশ্ষ কব  বন।’ 
. 
- ‘ওরক কযাব  অন।’ 
. 
- ‘বহটলা  আ ও িরলন – “একবট উন্নত্ প্রজাবত্ অনুন্নত্ িা বনচ প্রাজবত্রক শ্াসন ক রি ……… এটা একবট অবধকা  র্া 
আম া প্রকৃবত্রত্ লেখরত্ পাই। এিং এটাই একমাত্র লিাধিময ও রু্বিসঙ্গত্ অবধকা  র্া নিজ্ঞাবনক বভবি  উপ  প্রবত্বষ্ঠত্।” 
উন্নত্ প্রজাবত্ অনুন্নত্ প্রজাবত্রক শ্াসন ক া  অবধকা  প্রাকৃবত্ক ভারিই লাভ কর  – বত্বন এ মত্িারে বিশ্বাসী বেরলন। র্া 
ত্াাঁ  িিরিয  ো াই প্রমাবণত্ হয়। বত্বন এও োবি কর ন, এটা নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্। আমারে  আ  িুেরত্ িাবক থারক না 
লর্, বত্বন এ নিজ্ঞাবনক প্রমাণ কা  কাে লথরক ধা  কর বেরলন।’ 
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. 
নাবস  এত্েণ লকান কথা িরল বন, চুপ বেরলা। বকন্তু এিা  িরল উঠরলা, ‘ত্াাঁ  মারন ষাট লাখ ইহুবেরক মা া  লর্ৌবিকত্া বত্বন 
িা উইরন  মত্িারে লপরয়বেরলন?’ 
. 
োব স িলরলা, ‘হু। তু্ই বঠক ধর বেস। বহটলা  ইহুবেরে রক খুি বনচু প্রজাবত্  মানুষ িরল বিরিচনা ক রত্ন। বত্বন িলরত্ন –
“ইয়াহুেী জাবত্ একবট মানরিত্  প্রজাবত্ লিাষ্ঠী র্া পূিব বনধবাব ত্ জমিত্ অবধকা  বহরসরি খা াপ। লর্মন নাবক ন বভক জামবান 
জাবত্রক মহৎ কারজ  জনযই সৃবষ্ট ক া হরয়রে। ইবত্হাস এমন একবট হাজা  িের   মহান সাম্রাজয সৃবষ্ট ক রি, র্া  বভবি হরি 
প্রজাবত্  মর্বাো বভবিক শ্াসন িযিস্থা র্া প্রকৃবত্ কতৃ্বক বনধবাব ত্।”  
বহটলার   ধরমব  প্রবত্ এই িীত্শ্রদ্ধা লেরখ Daniel Gasman ত্া  বলবখত্ “Scientific Origins of Natural Socialism” 
িইরত্ বলরখরেন –“বহটলা  প্রথািত্ ধরমব  বিরুরদ্ধ এককভারি নজবিক বিিত্বনিােরক সিরচরয় গুরুত্বপূণব হাবত্য়া  বহরসরি 
বিরিচনা ক রত্ন। বত্বন িহুিা  খৃষ্টধমবরক লহয় প্রবত্েন কর ন এই কা রণ লর্, ধমবীয় বিশ্বাস িা উইনিােী বশ্ো  পব পন্থী। 
বহটলার   কারে আধুবনক বিজ্ঞান ও সংসৃ্কবত্  বনরেবশ্ক হরলা িা উইনিাে।” 
. 
. 
আমারে  আরলাচনা  বকেুটা টান টান উরিজনা বি াজ ক বেরলা। আমারে  বিপরে  ললাকজন োব রস  কারে এরকিার  
ধ াশ্ায়ী হরয় পরড়বেরলা। আবম মরন মরন চাবচ্ছলাম আরলাচনা আ ও বকেুেণ চলুক। শ্ারহে ভাই ত্াাঁ  ভুল িুেরত্ পারুক। 
বকন্তু অনাকাবঙ্ক্ষত্ এক ঘটনা আমারে  আরলাচনা  িযাঘাত্ ঘটারলা। 
. 
আম া রুরম  বভত্  বেলাম, ত্াই সবত্যকা  অরথব কী ঘরটবেরলা; ত্া িলরত্ পা রিা না। লকিল ধাওয়া পাটা ধাওয়া  আওয়াজ 
পাবচ্ছলাম। শ্ারহে ভাই লেৌরড় লিবড়রয় লিরলন। সারথ সারথ অপু আ  বমসিাহও লেৌড়ারলা। 
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১৭১ 

লকমন বেরলন বত্বন? -- ৩ 

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 
করয়কবেন আরি পবত্রকায় লেখলাম োিরল লেত্ খাওয়ারক লকন্দ্র কর  িড় ভাইরক খুন কর রে লোট ভাই। পরড় খুি অিাক 
হলাম। কা ণটা করত্া তু্চ্ছ! এরত্া তু্চ্ছ কা রণ লকউ কাউরক খুন ক রত্ পার ? ত্াও আিা  বনরজ  ভাইরক? 
এই ‘ওে লহাম’ এ  রু্রি সম্পকবগুরলা খুি ঠুনরকা হরয় বিরয়রে। ত্াই সামানয কা রণই ত্া ত্ারস  ঘর   মরত্া লভরঙ্গ পরড়। এ 
লেরশ্ িািা মা া লিরল চাচা-েুেু’ া এবত্ম বশ্শুরে রক ত্ারে  সম্পে লথরক িবিত্ কর , জবম আত্নসাৎ কর । গ্রারম বকংিা 
শ্হর  সি জায়িারত্ই েবড়রয় আরে এমন অজস্র উোহা ণ। 
আিা  আর ক লশ্রণী  মানুষ  রয়রে একেম উরটা। আত্নীয়স্বজনরে  লিলা ত্া া একেম অন্ধ হরয় র্ায়। সকল অবনবত্ক কারজ 
আত্নীয়রে  সমথবন কর । নযায়-অনযারয়  লচরয়  রি  সম্পকব লিবশ্ গুরুত্ব পায়। 
. 
জারহবল রু্রি আ িরে  বেল ভয়ািহ লিাত্র-প্রীবত্। সকল অনযায় কারজ ত্া া বনজ লিাত্র ও আত্নীয়রে  সমথবন কর  লর্রত্া। 
মারে মারে তু্চ্ছ কা রণ লিারত্র-লিারত্র রু্দ্ধও ললরি লর্রত্া। বনজ লিাত্র অনযায় কর রে জানা  পর ও ত্া া লিারত্র  পরে রু্দ্ধ 
ক রত্া।  াসূল (সা) লর্মন ত্াাঁ  আত্নীয়রে  সারথ সদ্ভাি িজায়  াখরত্ন, বঠক একইভারি বত্বন অন্ধ লিাত্র-প্রীবত্রকও বনবষদ্ধ 
কর রেন। বত্বন সিাইরক আত্নীয়রে  সারথ সুসম্পকব িজায়  াখরত্ িলরত্ন। র্া া সামানয কা রণ আত্নীয়রে  সারথ সম্পকব বেন্ন 
কর  ত্ারে  সািধান কর  িলরত্ন, “আত্নীয়রে  সারথ সম্পকব বেন্নকা ী িযবি জান্নারত্ প্ররিশ্ ক রি না।” ত্রি অরনক সময় 
বনকটাত্নীয়রে  জুলুম আমারে  জীিনরক বিপন্ন কর  লেয়। লসরেরত্রও, বত্বন সরিবাচ্চ নধর্ব অিলম্বন ক রত্ িলরত্ন। 
. 
ত্াাঁ  চাচা বেরলন এিার াজন, েুেু েয়জন। এরে  মরধয মাত্র েুইজন চাচা আ  একজন েুেু ইসলারম  পরথ এরসবেরলন। চাচা 
আ  েুেুরে  ভারিয ইসলাম না জুটরলও ত্ারে  লেরলরমরয় া বঠকই ইসলারম  সুশ্ীত্ল োয়ায় এরসরেন। ত্াাঁ  পাঁবচশ্ জন 
চাচারত্া ভাইরয়  মরধয েুইজন িারে সিাই ইসলাম গ্রহণ কর বেরলন। এিার া জন েুোরত্া ভাই আ  বত্নজন েুোরত্া লিারন  
মরধয প্রায় সিাই ই ইসলাম গ্রহণ কর বেরলন। িাে বেল লকিল উিাইেুল্লাহ ইিরন জাহশ্, লর্ শুরুরত্ ইসলাম গ্রহণ ক রলও 
প িবত্বরত্ মু ত্াে হরয় র্ায়। 
. 
েুধ ভাই বেরলন বত্নজন, েুধ লিান েুইজন। ত্াাঁ  বনরজ  লকান ভাই-লিান বেল না। েুধ ভাই-লিানরে রক বত্বন বনরজ  ভাই-
লিারন  মত্ই সম্মান ক রত্ন। ভারলািাসরত্ন। হুনাইরন  রু্রদ্ধ ত্াাঁ  লিান শ্ায়মা িন্দী হরয়বেরলন।  াসূল (সা) র্খন ত্া  
পব চয় জানরত্ লপর বেরলন, ত্খন ত্া  সম্মারন বনরজ  চাে  বিবেরয় বেরয়বেরলন। ত্া প  লস জায়িায় লিানরক িবসরয়বেরলন। 
শ্ায়মারক আশ্বি কর  বত্বন িলরলন, “তু্বম র্বে আমা  কারে থাকরত্ চাও, ত্রি লত্ামা  জনয  রয়রে আমা  হৃেয় বনঙড়ারনা 
ভারলািাসা আ  সম্মান। আ  র্বে ত্া না চাও, ত্রি লত্ামারক উপহা সহ লত্ামা  সম্প্রোরয়  ললাকরে  কারে আবম পাবঠরয় 
বেি।” 
. 
খুি লোট থাকরত্ই মারক হাব রয়রেন। িািা লত্া জরম  আরিই মা া বিরয়রেন। কুের   উপ  মা া র্াওয়া  কা রণ ত্া া 
েুইজরনই জাহান্নারম থাকরিন। সা া বিরশ্ব  মানুষরক বত্বন জাহান্নাম লথরক জান্নারত্ র্াওয়া  পথ লেবখরয়রেন, অথচ বনরজ  
িািা-মারক জাহান্নারম  আগুন লথরক িাাঁচারত্ পার নবন- এ কষ্ট ত্াাঁরক প্রচণ্ড িযবথত্ ক ত্। আল্লাহ  কারে বনরজ  মারয়  জনয 
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েমা প্রাথবনা ক া  অনুমবত্ লচরয়বেরলন। বকন্তু একজন কাবের   জনয েমা প্রাথবনা ক া  অনুমবত্ আল্লাহ ত্ায়ালা লেনবন। 
আল্লাহ ত্ায়ালা  কারে মারয়  কির   কারে র্াওয়া  অনুমবত্ চাইরল আল্লাহ ত্ায়ালা ত্াাঁ  প্রাথবনা কিুল কর ন। মারয়  কির   
সামরন লর্রয় অরো  ধা ায় কাাঁেরত্ন। ত্াাঁ  কান্না লেরখ অরনরকই লকাঁরে লেলরত্া। সাহাবি িু াইো ( া) িরলন, “(বত্বন র্খন 
মারয়  কির   সামরন কাাঁেবেরলন, লস কান্না লেরখ) মানুষজন কাাঁেরত্ শুরু কর বেরলা। আবম একসারথ এরত্া মানুষরক কখরনাই 
কাাঁেরত্ লেবখবন।” 
. 
আত্নীয় স্বজনরে রক আকুল হরয় ইসলারম  বেরক িাকরত্ন। জাহান্নারম  আগুন লথরক বনরজরে   ো ক রত্ িলরত্ন। 
আল্লাহ  আর্ারি  ভয়ািহত্া  কথা স্ম ণ কব রয় বেরয় িরলরেন, “লহ কু াইশ্! বনরজরে রক িাাঁচাও। আবম লত্ামারে রক 
আল্লাহ  (আর্াি) লথরক  ো ক রত্ বকেুই ক রত্ পা ি না। ওরহ আিরে মানারে  সিারন া! আবম লত্ামারে রক আল্লাহ  
(আর্াি) লথরক  ো ক রত্ বকেুই ক রত্ পা ি না। ওরহ আব্বাস ইিরন আবু্দল মুিাবলি! আবম আপনারক আল্লাহ  (আর্াি) 
লথরক  ো ক রত্ বকেুই ক রত্ পা ি না। লহ আল্লাহ   াসূরল  েুেু সাবেয়া! আবম আপনারক আল্লাহ  (আর্াি) লথরক  ো 
ক রত্ বকেুই ক রত্ পা ি না। ওরহ মুহাম্মরে  লমরয় োবত্মা! লত্ামা  র্া খুবশ্ লচরয় নাও। বকন্তু আবম লত্ামারক আল্লাহ  
(আর্াি) লথরক  ো ক রত্ বকেুই ক রত্ পা ি না।” 
. 
কু াইশ্রে  শ্ত্ অত্যাচার  চাচা আিু ত্াবলি ত্াাঁরক  ো কর  লিরেন। ত্াই  াসূল (সা) লশ্ষ পর্বি প্রানাি লচষ্টা কর  লিরেন, 
চাচারক ইসলারম  পরথ আনরত্। বকন্তু পার নবন। চাচা  মৃতু্যশ্র্যায় ত্ারক কাত্  হরয় অনুর াধ কর রেন, “(শুধু একিা ) িলুন, 
আল্লাহ োড়া লকান মািুে লনই। আবম আপনা  িযাপার  আল্লাহ  কারে সুপাব শ্ ক ি।” ত্াাঁ  লসই লচষ্টা লেরখ আল্লাহ ত্ায়ালা 
নাবর্ল কর ন- 
“তু্বম র্ারক পেন্দ কর া, ত্ারক সৎ পরথ আনরত্ পা রি না। আল্লাহ র্ারক ইচ্ছা ত্ারক সৎ পথ লেখান।” (সূ া ক্বাসাস 
২৮:৫৬] 
কাবে  অিস্থারত্ই আিু ত্াবলি মা া র্ান। 
. 
কারে  ললাকগুরলা র্ারত্ লোট-িড় সকল প্রকা  গুনাহ লথরক েূর  থারক, লসবেরক লখয়াল  াখরত্ন। একবেন চাচারত্া ভাই 
োর্ল ( া) এ  সারথ উরট কর  লকাথাও র্াবচ্ছরলন। লস সমরয় খাস’আম লিারত্র  এক মবহলা  াসূল (সা) এ  কারে একবট 
বিষয় জানরত্ এরলন। মবহলা লেখরত্ বেরলন খুিই সুন্দ ী।  াসূল (সা) লেয ক রলন, চাচারত্া ভাই মবহলা  বেরক ত্াবকরয় 
আরেন। বত্বন সারথ সারথ হাত্ বেরয় োর্ল ( া) এ  লচহা া ঘুব রয় বেরলন। 
. 
আত্নীয়রে  প্রবত্ সোচা ণ ক রত্ন। ত্ারে  প্ররয়াজরন  বেরক লখয়াল  াখরত্ন। োর্ল ইিরন আব্বাস ( া) ও আবু্দল মুিাবলি 
ইিরন  াবি’আহ ( া) টাকা-পয়সা  কা রণ বিরয় ক রত্ ক রত্ পা বেরলন না। ত্া া  াসূল (সা) এ  কারে এরস বনরজরে  
করষ্ট  কথা জানারলন। মানুরষ  লেয়া র্াকাত্ লথরক বকেু অথব ত্ারে  বনরজরে  জনয চাইরলন।  াসূল (সা) িলরলন, “মুহম্মে 
বকংিা মুহাম্মরে  পব িার   জনয র্াকাত্ নিধ নয়।” বত্বন ত্ারে রক অথব বেরলন না বকন্তু বঠকই ললাক লিরক ত্ারে  বিরয়  
িযিস্থা ক রলন। 
. 
িে  রু্রদ্ধ ত্াাঁ  চাচা আব্বাস ( া) িন্দী হরয়বেরলন। উমা  ( া) বেরলন িন্দীরে  োবয়রত্ব। বত্বন করষ আব্বাস ( া)-লক 
িাাঁধরলন। লজার  িাাঁধা  কা রণ আব্বাস ( া) িযাথায় লিাঙারত্ থারকন।  াসূল (সা) র্খন জানরত্ পা রলন চাচা িযাথায় কষ্ট 
পারচ্ছন উবন করষ্ট সা া াত্ ঘুরমারত্ পা রলন না। আব্বাস ( া)-লক বত্বন ত্াাঁ  বপত্া  মরত্াই ভারলািাসরত্ন। করয়কজন 
আনসা  সাহািী এটা জানরত্ লপর  আব্বাস ( া) এ  িাাঁধন খুরল বেরলন।  াসূল (সা) আনসা  সাহািীরে  কারজ খুবশ্ 
হরয়বেরলন। সাহািী া  াসূল (সা)- লক আর া খুবশ্ ক া  জনয মুবিপন োড়াই আব্বাস ( া)- লক লেরড় বেরত্ চাইরলন। বকন্তু 
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না!  াসূল (সা) আত্নীয় িরল ত্ারক এরেরত্র আলাো লকান প্ররটাকল লেনবন। অনয সি িন্দী  মরত্াই মুবিপণ বেরয়ই ত্ারক 
োড়া লপরত্ হরয়বেরলা। 
অরনরক হয়রত্া ভািরত্ পার ন, “কী অথবরলাভী মানুষ ল  িািা! চাচারক এরত্া ভারলািাসরত্া। ত্াও টাকা মাে কর  বেল না।” 
র্া া এমনটা ভািরেন ত্ারে রক আর কটু সামরন বনরয় র্াবচ্ছ- 
. 
আব্বাস ( া) ত্খন মুসবলম হরয় লিরেন। মবেনায়  াসূল (সা) এ  সারথ থাকরেন। িাহ াইন লথরক বিপুল পব মারণ অথব এরলা। 
 াসূল (সা) সি অথব মসবজরে  সামরন  াখরত্ িলরলন। র্থাসমরয় নামার্ পড়রত্ এরলন। একবটিার   জনয এই বিপুল অরথব  
বেরক বের ও চাইরলন না। নামার্ লশ্রষ সিা  মারে এগুরলা বিবলরয় লেয়া শুরু ক রলন। আব্বাস ( া) লমাটামুবট ধনী বেরলন। 
বকন্তু িে  রু্রদ্ধ মুবিপন লেয়া  েরল ত্খন ত্া  আবথবক অিস্থা নাজুক হরয় পরড়। ত্াই ত্খন বত্বন  াসূল (সা) এ  কারে এরস 
িলরলন, “লহ আল্লাহ   াসূল! আবম (িে  রু্রদ্ধ) আমা  আ  আবকরল  মুবিপন বেরয়বে। আমারকও এখন লথরক বকেু অথব বেন 
না!” আব্বাস ( া) এ  কাাঁধ র্রত্াটুকু অরথব  ভা  সহয ক রত্ লপর বেরলা,  াসূল (সা) ত্ারক বঠক ত্রত্াটুকু অথব বেরলন। 
এভারি সিাইরক অথব বিত্ ণ ক রত্ ক রত্ একসময় বকেুই  ইরলা না। 
. 
স্বজনরে  মরধয লকউ অসুস্থ হরল বত্বন ত্ারে  রুবকয়যা কর  বেরত্ন। লকানটা ত্ারে  জনয ভারলা আ  লকানটা খা াপ লসবেরক 
সজাি েৃবষ্ট  াখরত্ন। একবেন আলী ( া) এ  সারথ এক আনসা  সাহািী  িাসায় লিরলন। আলী ( া) ত্খন লকিলই অসুস্থত্া 
লথরক আর ািয লাভ কর রেন। ত্াাঁরে রক কাাঁচা লখজু  লখরত্ লেয়া হরলা।  াসূল (সা) খাওয়া শুরু ক রলন। আলী ( া)-ও বকেু 
লখজু  লখরত্ চাইরলন। বকন্তু বত্বন লত্া লকিল অসুস্থ লথরক সুস্থ হরয়রেন। ত্া  েূিবল পাকস্থলীরত্ লত্া এই কাাঁচা লখজু  সইরি 
না। ত্াই  াসূল (সা) ত্ারক স্ম ণ কব রয় বেরলন, “তু্বম না লকিল (অসুস্থ লথরক) সুস্থ হরল?” 
এ প  ত্ারে  সামরন সিবজ আনা হরলা।  াসূল (সা) ত্খন িলরলন, “আলী! এটা খাও। এটা লত্ামা  জনয উিম হরি।” 
. 
চাচারত্া ভাই জাে  ( া) আবিবসবনয়ারত্ বহজ ত্ কর বেরলন। িহুবেন প  বত্বন বের  এরস  াসূল (সা) এ  সারথ লেখা 
ক রলন। লর্বেন এরলন লসবেনই  াসূল (সা) এ  কারে খায়িা  রু্রদ্ধ জয়লারভ  সংিাে লপৌঁরেরে। িহুবেন প  ভাইরক লেরখ 
 াসূল (সা) প্রচণ্ড খুবশ্ হরলন। ত্ারক চুমু বেরলন। হাসরত্ হাসরত্ িলরলন, “আবম জাবন না কীরস আবম খুবশ্ হরিা। খায়িা  
রু্রদ্ধ জয়লারভ  সংিারে নাবক জাের   বের  আসারত্।” বত্বন জাে  ( া)-লক মুত্া রু্রদ্ধ র্ায়ে ইিরন হাব ে ( া) এ প  
লসনাপবত্ িাবনরয় লেন। রু্রদ্ধ জাে  ( া) শ্হীে হরয় র্ান। 
. 
মৃতু্য  প  বত্বন চাচারত্া ভাইরয়  লেরলরমরয়রে  লেখাশুনা কর রেন। বত্নিা  ত্ারে  জনয েু’আ কর রেন এই িরল, “লহ 
আল্লাহ! তু্বম জাের   পব িা রক লহোজত্ কর া।” জাে  ( া) এ  স্ত্রী  াসূল (সা) এ  কারে এরস বনরজ  করষ্ট  কথা 
জানারলন। ত্া  লোট লোট সিারন া এবত্ম হরয় লিরে, বত্বন বকভারি ত্ারে  িড় ক রিন ত্া বনরয় েুঃবিিা  কথা িলরলন। 
 াসূল (সা) ত্ারক আশ্বি কর  িলরলন, “আপবন বক ত্ারে  জনয োব রদ্রয  ভয় কর ন র্খন এই েুবনয়া আ  আবখ ারত্ আবম 
ত্ারে  সহায়ত্া কর  র্ারিা,  ো কর  র্ারিা?” এ প  লথরক জাে  ( া) এ  এবত্ম সিানগুরলারক লেখরল বত্বন ত্ারে রক 
সামরন বনরয় এরস িসারত্ন। মাথায় হাত্ িুবলরয় বেরত্ন। 
. 
অনয আত্নীয়রে  জনযও বত্বন প্রায়ই েু’আ ক রত্ন। ইিরন আব্বাস ( া)-লক িুরক জবড়রয় ধর  বত্বন েু’আ কর রেন। িরলরেন, 
“লহ আল্লাহ! ত্ারক তু্বম প্রজ্ঞা োন কর া।”  াসূল (সা) এ  এই েু’আ মহান আল্লাহ ত্ায়ালা কিুল কর বেরলন। সিরচরয় 
প্রজ্ঞাময় বকত্াি কু ’আরন  জ্ঞান ত্া  অির  লঢরল বেরয়বেরলন। আজ লর্ আম া কু ’আরন  অরনক আয়ারত্  িযাখযা জানরত্ 
পাব  ত্া ইিরন আব্বাস ( া) এ  কা রণই। আিু ত্াবলরি  মৃতু্য  প  বত্বন আলী ( া) এ  জনয এরত্া সুন্দ  েু’আ কর বেরলন 
লর্ আলী ( া) িলরত্ন, “সা া েুবনয়া  সকল উট আমারক বেরলও (উনা ) এই েু’আ আবম কাউরক বেরিা না।” 
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. 
চাচা হামজা ( া)-লকও বত্বন প্রচণ্ড ভারলািাসরত্ন। উহুে রু্রদ্ধ হামজা ( া)-লক হত্যা ক া  প  ত্া  লেহ বিকৃত্ কর  লেলা 
হয়। হামজা ( া) এ  বিকৃত্ লেহ লেরখ  াসূল (সা) প্রচণ্ড কষ্ট লপরয় িরলবেরলন, “আল্লাহ আপনা  উপ   হম করুন। আপবন 
আত্নীয়রে  সারথ সম্পকব িজায়  াখরত্ন। অরনক ভারলা ভারলা কাজ ক রত্ন। র্ারে  আপবন েুবনয়ারত্ ল রখ লিরেন ত্ারে  
কষ্ট র্বে আর া লিরড় না লর্রত্া, ত্রি আবম আপনা  লেহ এভারিই ল রখ বেত্াম। র্ারত্ (বকয়ামরত্  বেন) আপবন বিবভন্ন 
জায়িা লথরক পুনরুবত্থত্ হরত্ পার ন। আল্লাহ  শ্পথ! আপনা  িেরল আবম ত্ারে  ৭০ জনরক এভারি বিকৃত্ কর  লেরিা।” 
. 
 াসূল (সা) এ কথা িলা  প  বজি াঈল (আ) ওহী বনরয় আসরলন। প ম করুণাময় আল্লাহ ত্ায়ালা নাবর্ল ক রলন- 
“র্বে লত্াম া প্রবত্রশ্াধ গ্রহণ ক  ত্াহরল বঠক ত্ত্খাবন ক রি র্ত্খাবন অনযায় লত্ামারে  প্রবত্ ক া হরয়রে; ত্রি লত্াম া নধর্ব 
ধা ণ ক রল নধর্বশ্ীলরে  জনয ওটাই উিম।” [সূ া আন নাহল ১৬:১২৬] 
এ আয়াত্ নাবর্ল হিা  প   াসূল (সা) বনরজ  শ্পথ বেব রয় বনরলন। শ্পরথ  কােো া আোয় ক রলন। 
. 
আত্নীয়রে  ভারলািাসরত্ন বঠকই, বকন্তু ত্ারে  মরধয খা াপ বকেু লেরখ থাকরল বত্বন ত্া সমথবন কর নবন। সুবিচা  ক া  সময় 
বত্বন আত্নীয় আ  অনাত্নীয় লভোরভে কর নবন। িলরত্ন, “মুহাম্মরে  লমরয় োবত্মা র্বে চুব  ক রত্া, ত্রি আবম ত্া  হাত্ও 
লকরট বেত্াম।" আ াো  বেরন বত্বন োাঁবড়রয় সিা  উরেরশ্য িরলবেরলন, 
“জারহবলয়ারত্  সি বকেুই (আজ লথরক) আমা  পারয়  নীরচ। িাবত্ল......। জারহবলয়ারত্  সুে িাবত্ল। আ  সিা  প্রথম সুে 
আবম িাবত্ল ক বে আমারে  পে লথরক। আব্বাস ইিরন আবু্দল মুিাবলরি  সুে (আজ লথরক) িাবত্ল।” 
. 
[শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এ  “وسلم عليه للا صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ 
অিলম্বরন ললখা]  
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১৭২ 

কু আন ও িাইরিল : লকান গ্রন্থবট আসরল কবপ কর  ললখা? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 
প্রাচীনকারল মহাকাশ্ ও এ  প্রকৃবত্ বনরয় নানা  করম  মত্িাে মানুরষ  মারে প্রচবলত্ বেল। এগুরলা  মরধয প্রায় সি মত্িােই 
বেল কাল্পবনক ও চ ম অবিজ্ঞাবনক। লর্মনঃ প্রাচীন বমসর   ললারক া বিশ্বাস ক ত্ লর্, আকাশ্ িরম্ভ  উপ  োাঁবড়রয় আরে। 
এই জাত্ীয় বিবভন্ন কথািাত্বা ত্ারে  ধমবীয় বিশ্বারস  মারেই বেল। [১] প্রাচীন গ্রীরসও এ  কম মত্িাে প্রচবলত্ বেল। ত্া া 
বিশ্বাস ক ত্ লর্, আকাশ্ ও পৃবথিী উভরয়ই িরম্ভ  উপ  োাঁবড়রয় আরে! [২] আধুবনক কারল লটবলরস্কাপ আবিষ্কা  ও নিজ্ঞাবনক 
িরিষণা  উরমষ ঘটিা  আি পর্বি এ  কম বিবভন্ন অবিজ্ঞাবনক ধা ণা মানুরষ  মারে প্রচবলত্ বেল। িত্বমান রু্রি আম া জাবন 
লর্ এ  কম লকান িম্ভ ো া আকাশ্ িা পৃবথিী োাঁবড়রয় লনই। ি ং মহাকষবীয় িরল  ো া আকারশ্  বিবভন্ন উপাোন লর্মনঃ 
পৃবথিীসহ বিবভন্ন গ্রহ, সূর্ব ও বিবভন্ন নেত্র ইত্যাবে ত্ারে  ভা সাময  ো কর  আরে এিং বনজ বনজ কেপরথ আিত্বন ক রে। 
[৩] 
. 
চলুন লেবখ আকাশ্ ও পৃবথিী সম্পরকব িাইরিল কী িরল। 
. 
“বত্বন[ঈশ্ব ] েুবনয়ারক ত্া  জায়িা লথরক নাড়া লেন, ত্া  #থামগুরলারক কাাঁবপরয় লত্ারলন।” 
[িাইরিল, ইরয়াি(আইয়ুি/Job) ৯:৬ {বকত্ািুল লমাকােস, িাংলারেশ্ িাইরিল লসাসাইবট অনুিাে}] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/bTxYDD 
. 
“He shakes the earth from its place so that its #pillars tremble.” 
[ Job 9:6; Holman Christian Standard Bible (HCSB) ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/PGd5YJ 
. 
"#ভূিভবস্থ_থামগুবল_আকাশ্রক_ধা ণ কর  লসাজা হরয় োাঁবড়রয় আরে। ঈশ্ব  র্খন ত্ারে  বত্ স্কা  কর ন ত্খন ত্া া ভরয় 
চমরক র্ায় এিং কাাঁপরত্ থারক।" 
[িাইরিল, ইরয়াি(Job) ২৬:১১, িাংলারেশ্ িাইরিল লসাসাইবট অনুিাে] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/nkYurD 
. 
"The #pillars_that_hold_up_the_sky tremble, astounded at His rebuke." 
[ Job 26:11; Holman Christian Standard Bible (HCSB) ] 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/TBjffJ 
. 
আর া লেখুনঃ িাইরিল এ —Pslams(িীত্সংবহত্া/র্িু  শ্ ীে) ৭৫:৩ [বলঙ্কঃ https://goo.gl/uuYRew], 
Isaiah(বর্শ্াইয়/ইসাইয়া) ২৪:১৮ [বলঙ্কঃ https://goo.gl/tTKYFP] লর্ সি জায়িায় পৃবথিী লকান এক প্রকা  বপলা  িা 
িরম্ভ  উপ  োাঁবড়রয় আরে লসগুরলা  কথা িলা হরয়রে। 

https://www.facebook.com/hashtag/থামগুলোকে?source=feed_text&story_id=390959494673770
https://goo.gl/bTxYDD
https://www.facebook.com/hashtag/pillars?source=feed_text&story_id=390959494673770
https://goo.gl/PGd5YJ
https://www.facebook.com/hashtag/ভূগর্ভস্থ_থামগুলি_আকাশকে_ধারণ?source=feed_text&story_id=390959494673770
https://goo.gl/nkYurD
https://www.facebook.com/hashtag/pillars_that_hold_up_the_sky?source=feed_text&story_id=390959494673770
https://goo.gl/TBjffJ
https://goo.gl/uuYRew
https://goo.gl/tTKYFP
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. 
আকাশ্ ও পৃবথিী সম্পরকব প্রাচীন বমস  ও গ্রীরস লর্ সি অবিজ্ঞাবনক মত্িাে প্রচবলত্ বেল, ত্া  সরঙ্গ আম া িাইরিরল  
ত্রথয  অদু্ভত্ বমল খুাঁরল পাবচ্ছ। অথচ বিষ্টান ধমব প্রচা ক া সি সময় অবভরর্াি কর  আরস লর্ঃ ত্ারে  িাইরিল হরচ্ছ ঈশ্বর   
িাণী এিং কু আন হরচ্ছ কবপ কর  ললখা গ্রন্থ। [[আর া একটা গুরুত্বপূণব ত্থয উরল্লখ কব , িাইরিরল  বনউ লটস্ট্ারমরন্ট  ‘মূল 
কবপ’  নারম বিষ্টানরে  কারে র্া আরে, লসগুরলা গ্রীক ভাষায় ললখা। অথচ ঈসা(আ) লমারটও গ্রীক বেরলন না, ি ং বত্বন বেরলন 
িনী ইস্রাঈরল  মানুষ এিং ত্াাঁ  সমরয় িনী ইস্রাঈরল  ললারক া এযা ামাবয়ক ভাষায় কথা িলত্। 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Language_of_Jesus ]] 
ত্ারে  উরেযরশ্য বিনীত্ভারি িলরত্ চাই লর্ঃ “ঈশ্বর   িাণী”লত্ কী কর  নিজ্ঞাবনক ভুল থারক? “ঈশ্বর   িাণী”  সারথ কী 
কর  প্রাচীন লপৌ াবণক মত্িারে  এমন বমল থারক? ত্া া অবভরর্াি কর  লর্ কু আন নাবক কবপ কর  ললখা। লকান গ্রন্থ লর্ 
আসরল কবপ কর  ললখা, ত্া িাইরিরল  ত্রথয  সারথ প্রাচীন লপৌ াবণক মত্িারে  বমল লেরখই লিাো র্ারচ্ছ! 
. 
এিা  চলুন, একই বনবি বেরয় কু আনরক পব মাপ কব । লেখা র্াক আকারশ্  িঠন সম্পরকব আল কু আন কী িরল। 
. 
"আল্লাহই ঊধ্ববরেরশ্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন কর রেন #িম্ভ_িযত্ীত্, লত্াম া এটা লেখে। অত্ঃপ  বত্বন আ রশ্ সমাসীন হরলন 
এিং সূর্ব ও চাাঁেরক বনয়মাধীন ক রলন; প্ররত্যরক বনবেবষ্টকাল পর্বি আিত্বন কর , বত্বন সকল বিষয় বনয়যণ কর ন এিং 
বনেশ্বনসমূহ বিশ্েভারি িণবনা কর ন র্ারত্ লত্াম া লত্ামারে   রি  সারথ সাোৎ সম্বরন্ধ বনবিত্ বিশ্বাস ক রত্ পা ।" 
(কু আন,  া'ে ১৩:২) 
বলঙ্কঃ https://goo.gl/XADang 
. 
"It is Allah who erected the heavens #without_pillars that you [can] see; then He established Himself 
above the Throne and made subject the sun and the moon, each running [its course] for a specified 
term. He arranges [each] matter; He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, 
be certain." 
(Qur'an, Ra'd 13:2) 
বলঙ্কঃ www.quran.com/13/ 
. 
কু আন নাবজল হরয়বেল ৭ম শ্ত্াব্দীরত্। লস সমরয় পৃবথিী  মানুরষ  মারে আকাশ্ বনরয় বিবভন্ন অবিজ্ঞাবনক মত্িাে প্রচবলত্ 
বেল, মানুষ বিশ্বাস ক ত্ আকাশ্ োাঁবড়রয় আরে বিশ্াল সি িরম্ভ  উপ । অথচ আল কু আরন স াসব  িলা হরচ্ছ লকান প্রকা  
িম্ভ িা বপলা  োড়াই আল্লাহ ত্া’আলা আকাশ্মণ্ডলী সৃবষ্ট কর রেন। লসই সারথ কু আরন চাাঁে, সূর্ব ইত্যাবে মহাজািবত্ক িস্তু  
কেপরথ  কথা িলা হরয়রে। র্া  সরঙ্গ লপৌিবলক লপৌ াবণক মত্িাে, িাইরিরল  ত্থয ইত্যাবে  লকান বমল লনই। ি ং আধুবনক 
কারল আবিষৃ্কত্ নিজ্ঞাবনক ত্রথয  বমল আরে। এটা লত্া কু আরন  নিজ্ঞাবনক অরলৌবককত্া  আর কবট প্রমাণ, সুিহানাল্লাহ। 
কু আন র্বে কবপ কর ই ললখা হত্, ত্াহরল বক এমনবট হত্? এ লকমন “কবপ কর  ললখা”(!) গ্রন্থ র্া  সারথ ত্ৎকাবলন 
অবিজ্ঞাবনক ত্রথয  লকান বমল লনই? মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) র্বে িাইরিল লথরকই কু আন কবপ ক রত্ন(নাউরু্বিল্লাহ), ত্াহরল কী কর  
িাইরিল লথরক নিজ্ঞাবনক ভুলগুরলা িাে বেরলন?? 
. 
ঈসা(আ) এ  একত্বিােী ধমব বেবলবিন লথরক ল ারম বিরয় কী কর  “ল ামান” ধরমব পব নত্ হরয়বেল লস ইবত্হাস পড়রল লস 
সময়কা  বমস ীয়, গ্রীক এইসি লপৌিবলক জাবত্  মত্িারে  সারথ বিষ্টান মত্িারে  বমল লেখরল আ  অিাক হরত্ হয় না। [৪] 
শুধুমাত্র মহাকাশ্ বিষয়ক ত্থযই না — িাইরিরল বর্শু  জমকাবহনী [লেখুনঃ মবথ ২য় অধযায়; বলঙ্ক https://goo.gl/jLh7r8 ; 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Language_of_Jesus
https://www.facebook.com/hashtag/স্তম্ভ_ব্যতীত?source=feed_text&story_id=390959494673770
https://goo.gl/XADang
https://www.facebook.com/hashtag/without_pillars?source=feed_text&story_id=390959494673770
http://www.quran.com/13/
https://goo.gl/jLh7r8
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লুক ২য় অধযায়; বলঙ্কঃ https://goo.gl/tjaqZj], “ঈশ্বর   জম লেওয়া পুত্র”(?!) হওয়া, িুশ্বিদ্ধ হরয় ম া, এ প  পুনরুবত্থত্ 
হওয়া, মানুরষ  পারপ  ভা  িহন ক া, িুরশ্  প্রত্ীক ইত্যাবে বিবভন্ন বজবনরস  সারথ প্রাচীন বমস ীয় লেিত্া Horus এিং 
ল ারম পুবজত্ পাসবী লেিত্া Mithras এ  কাবহনী  অদু্ভত্ বমল আরে। [৫] অথচ কু আরন ঈসা(আ) এ  জমকাবহনী [লেখুনঃ 
সু া মা ইয়াম; বলঙ্কঃ https://goo.gl/wijsrT] িাইরিল লথরক বভন্ন এিং এ  সারথ লপৌিবলকরে  লপৌ াবণক কাবহনী  বমল 
লনই। বিষ্টান বমশ্নাব  া কু আরন  বিরুরদ্ধ লািাত্া  অবভরর্াি কর  আসরেন লর্ এটা কবপ কর  ললখা। অথচ অনুসন্ধান কর  
আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ কু আন আরেৌ কবপ কর  ললখা নয় ি ং বিষ্ট ধরমব  ধমবগ্ররন্থ  বকেু অংশ্ এমনবক ত্ারে  প্রধান 
প্রধান আবকো-বিশ্বাসগুরলাও মূবত্বপুজকরে  লথরক কবপ ক া। র্ারে  বনরজরে  ধমববিশ্বাস ও ধমবগ্ররন্থ এ  কম কবপ-লপরস্ট্  
আলামত্ লেয ক া র্ায়, ত্া া লকান মুরখ অনয ধরমব  বিরুরদ্ধ এইসি অবভরর্াি আরনন? 
. 
আ  লর্ সি নাবিক-মুিমনা বিষ্টান প্রচা করে  সারথ িলা বমবলরয় কু আরন  বিরুরদ্ধ নিজ্ঞাবনক ভুল আ  কবপ কর  ললখা  
অবভরর্াি কর ন ত্ারে রক িলি---একমুখী অধযায়ন আ  অন্ধ বির াবধত্া  িে অভযাস পব ত্যাি করুন, এরত্ আপনারে ই 
ভারলা হরি। নরচৎ বনরজ াই হাবস  লখা াক হরিন। মানুষ এখন সরচত্ন হরচ্ছ। আপনারে  অবভরর্ািগুরলা  িযাপার  অনুসন্ধান 
কর  মানুষ উরটা ইসলারম  সত্যত্া আবিষ্কা  ক রে। এ  েরল মুসবলমরে  ঈমান আর া েৃঢ় হরচ্ছ আ  অমুসবলম াও 
ইসলারম  সুশ্ীত্ল োয়ায় আশ্রয় বনরচ্ছ। 

 
[১] “Ancient Egyptian religion and mythology; The Djed Pillar” 

http://www.ancientegyptonline.co.uk/djed.html 

“Ancient Egypt: the Mythology – Nut” 

http://www.egyptianmyths.net/nut.htm 

[২] “ATLAS - Greek Titan God, Bearer of the Heavens” 

http://www.theoi.com/Titan/TitanAtlas.html 

[৩] “Stars and galaxies” [BBC] 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/z496fg8/revision 

“How does Earth keep its orbit around the Sun and not come closer to the Sun” [UCSB Science Line] 

http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=770 

[৪] "Christianity and Paganism" - Wikipedia The Free Encyclopedia 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christianity_and_Paganism 

[৫] “Mithra: The Pagan Christ” by Acharya S/D.M. Murdock 

http://www.truthbeknown.com/mithra.htm 

“Christ in Egypt: The Horus-Jesus Connection” by Acharya S/D.M. Murdock 

https://goo.gl/g2UZrp 

“Horus” -- Ancient Egypt Wikia 

http://ancientegypt.wikia.com/wiki/Horus 

“The Parallels Between Jesus and Horus” 

http://hubpages.com/…/the-parallels-between-jesus-and-horus- 

“The Pagan Origins of the Cross” By Abdullah Kareem 

http://www.answering-christianity.com/…/cross_pagan_origins… 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/tjaqZj
https://goo.gl/wijsrT
http://www.ancientegyptonline.co.uk/djed.html
http://www.egyptianmyths.net/nut.htm
http://www.theoi.com/Titan/TitanAtlas.html
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z496fg8/revision
http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=770
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১৭৩ 

অনি নেত্রিীবথ 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন  

 
  
ত্া ারে  িল্প িবল। অিশ্য এ িল্প শুরু ক রল লত্া লশ্ষ হরি না।  
কারক বেরয় শুরু ক া র্ায়? Sirius-লক বেরয়ই না হয় শুরু কব । িাংলায় এরক িরল ‘লুিক ত্া া’। রাতের আকাতে এই 
োরাটাতক দেখতে সবতেতে উজ্জ্বল দেখাে! খাবল লচারখ লেখা না লিরলও এটা মূলত্ েুইটা ত্া া  সমবষ্ট। একবট  নাম sorous-
A। অপ বট  নাম Sirius-B। Sirius-A সূর্ব লথরক প্রায় বেগুণ িড়। খুি একটা িড় মরন হরচ্ছ না? খাবল লচারখ লেখরল সূর্ব লত্া 
লোট একটা িৃরি  মরত্া। বকন্তু আসরলই বক ত্াই?  
. 
আমারে  পৃবথিী  িযাসাধব ৬৩৭১ বকরলাবমটা । এমন িার ালে পৃবথিী এক সারথ ক রল ত্া সূরর্ব  সমান হরি। অিশ্য সিরচরয় 
িড় নেরত্র  তু্লনায় সূর্ব বকেুই না। সিরচরয় িড় নেরত্র  নাম VY Canis Majoris। পৃবথিী লথরক প্রায় ৫০০০ আরলাকিষব 
েূর  অিবস্থত্ এই নেত্রবট সূর্ব লথরক প্রায় ১৫৪০ গুণ িড়। অনযবেরক, Sirius আমারে  পৃবথিী লথরক ৮.৬ আরলাকিষব েূর  
অিবস্থত্। আরলাকিষব মারন লর্ন কী? 
. 
আরলাকিষব মারন আরলা এক িের  লর্ েূ ত্ব অবত্িম কর । এক িে  িাে লেই, আরলা এক লসরকরন্ড বত্ন লে বকরলাবমটা  
অবত্িম কর । র্া  অথব আরলা এক লসরকরন্ড প্রায় ৬৩৮ িা  ঢাকা লথরক বসরলট লর্রয় আিা  ঢাকায় লে ত্ আসরত্ পা রি। 
সিা ই বনত্াি শ্রখ  িরশ্ হরলও মারে মারে এরিানবম বনরয় পড়াশুনা ক া উবচৎ। লেখরিন মরন  ইরিা অরনক করম র্ারি। 
এই “Infinitely Finite” ইউবনভারসব  সারপরে বচিা ক রল র্বে পৃবথিীরক িবল, “অসীম সমুরদ্র এক লোাঁটা জল”- একটুও 
িাড়ািাবড় হরি না। আম া লসখারন লকান োড়! 
. 
আপবন লর্ই পাড়ায় থারকন, ত্া আপনারে  গ্রারম  তু্লনায় খুিই লোট। গ্রামটা আিা  থানা  তু্লনায় অরনক লোট। আিা  
পুর া লজলা বহরসরি বচিা ক রল থানাটা বকেুই না। ত্া প  আরস বিভাি-লেশ্-মহারেশ্-আমারে  লচনা পৃবথিী। একিা  ভািুন 
লত্া পুর া পৃবথিী  কথা বচিা ক রল আপনা  লচনা জিত্টা বঠক করত্াখাবন লোট? বহরসিটা এখারনই লশ্ষ না। এ প  আরে- 
. 
Solar System: পুর া লসালা  বসরস্ট্রম  ভর   তু্লনায় পৃবথিী  ভ  লকিল ০.০০০৩%। 
. 
Solar Interstellar Neighborhood: প্রায় ৫৩ টা লসালা  বসরস্ট্ম বনরয় িবঠত্। আমারে  ললাকাল লসালা  ইন্টা রসলা রক 
অবত্িম ক রত্ লািরি প্রায় ৩০ আরলাকিষব। 
. 
Galaxy: আমারে  িযালােীরত্ প্রায় ৪০০,০০০ ,০০০,০০০)চা রশ্া বিবলয়ন (সংখযক সূরর্ব  মরত্া ত্া া আে লু। বমবিওরয় 
একবট মাোব  আকার   িযালােী িা োয়াপথ। সিরচরয় িরড়া িযালােী IC-1101 এ  রয়রে 
১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০(একরশ্া বিবলয়ন) সংখযক ত্া া। 
. 
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The Local Group: আমারে  ললাকাল গ্রুরপ  রয়রে প্রায় ৪৭ টা  মরত্া িযালাবে। ললাকালগ্রুপরক িলা হয় 
িযালাবেগুচ্ছ(Galaxy cluster)। একটা িরড়া ধ রন  cluster এ শ্ত্ শ্ত্ িযালােী থাকরত্ পার । আমারে  লসালা  
বসরস্ট্রম  তু্লনায় ললাকাল গ্রুপ প্রায় ৫ বমবলয়ন গুণ িরড়া। 
. 
The Supercluster : একটা supercluster এ শ্ত্ শ্ত্ cluster থাকরত্ পার । আমারে  Supercluster বট  নাম “The 
Pisces-Cetus Supercluster Complex”- এখারন  রয়রে প্রায় ৬০বট  মরত্া supercluster। আমারে  িাটা অনুর্ায়ী The 
Pisces-Cetus Supercluster Complex এ প্রায় ৩৫,০০০ এ ও লিশ্ী িযালােী  রয়রে। 
. 
The Observable Universe: এরত্  রয়রে ১০ বিবলয়ন supercluster। ৩৫০ বিবলয়ন িযালােী। আ  করত্াগুরলা ত্া া 
থাকরত্ পার  সূরর্ব  মরত্া কল্পনা ক রত্ পার ন? 
আনুমাবনক ৩০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখযক। 
পৃবথিী  মরত্া গ্রহ কয়টা থাকরত্ পার ? লসটা লত্া অনুমান ক রত্ও কষ্ট হয়। 
. 
এ প  অরনরক বনরয় এরসরে “Multiverse theory”। লর্ বথও ী অনুসার , এই অসীম সংখযক গ্রহগুরলা বনরয় িড়া আমারে  
Observable Universe আসরল পুর া ইউবনভারসব  তু্লনায় লকিল একটা িািরল  মরত্া। লর্মনটা িরলবেলাম- “বিশ্াল সমুরদ্র 
এক লোাঁটা জল”। 
. 
এই অসীম মহাবিশ্ব আপনারক বশ্খারি এ  স্রষ্টা  বিশ্ালত্ব, লেখরিন মাথা আপনা -আপবন িাধয হরি ত্াাঁ  উরেরশ্য বসজো 
লেয়া  জনয। ত্রি আপবন অন্ধ হরল বভন্ন কথা। ত্খন ভািা শুরু ক রিন- এই বিশ্াল মহাবিশ্ব আপনাআপবন শুনয লথরক সৃবষ্ট 
হরয়রে। লর্মনটা আল্লাহ অবিশ্বাসীরে  সম্পরকব িরলন- 
“ত্া া বক শুনয লথরক সৃবষ্ট হরয়রে, না ত্া া বনরজ াই বনরজরে  সৃবষ্টকত্বা? নাবক ত্া া আসমান ও জবমন সৃবষ্ট কর রে? ি ং, 
ত্ারে  লকারনা সবঠক বিশ্বাস লনই।" (কু ’আন ৫২:৩৫-৩৬) 
. 
আিা  Sirius এ  কারে বের  র্াই। Sirius লক আ রি ‘মা র্ামুল জাওর্া’ িলা হরত্া। জারহলী রু্রি আ ি া এ  উপাসনা 
ক রত্া। কু াইশ্রে  প্রবত্রিশ্ী খুজা’আ লিাত্র এ  উপাসনা  জনয বিখযাত্ বেরলা। ত্া া বিশ্বাস ক রত্া, এই ত্া া  আমারে  
ভারিয  উপ  প্রভাি বিিার   েমত্া  রয়রে। বমশ্ িাসী াও এ  উপাসনা ক রত্া। কা ণ, এ  উেয়কারল নীলনরে লজায়া  ও 
প্লািন হরত্া। আল্লাহত্ায়ালা ত্াই কু আরন নাবর্ল ক রলন- 
“আল্লাহত্ায়ালাই হরচ্ছন Sirius এ   ি।” (৫৩:৪৯) 
. 
লমরসজটা খুি বক্লয়া - Sirius এ  বিশ্ালরত্ব মুগ্ধ হরয় এটা  ইিােত্ না কর  লত্াম া আল্লাহ  ইিােত্ কর া। কা ণ, 
আল্লাহত্ায়ালাই এ  সৃবষ্টকত্বা। 
. 
“আ  ত্াাঁ  বনেশ্বনসমূরহ  মরধয  রয়রে  াত্ ও বেন, সূর্ব ও চাাঁে । লত্াম া না সূর্বরক বসজো ক রি, না চাাঁেরক। আ  লত্াম া 
আল্লাহরক বসজো কর া বর্বন এগুরলা সৃবষ্ট কর রেন- র্বে লত্াম া লকিলমাত্র ত্াাঁ ই ইিাোত্ কর  থারকা।” (কু ’আন ৪১:৩৭) 
. 
আকারশ্  ত্া াগুরলা হরচ্ছ আল্লাহ্ ত্ায়ালা  এক অসাধা ণ বনেশ্বন। আম া র্খন আকারশ্  ত্া ারে  বেরক ত্াকারিা, ত্খন 
আমারে  করুণাময় আল্লাহ্   কথা মরন হরি। ত্ারে  বনয়মত্াবযক অিস্থান আমারে  জাবনরয় লেয় অিশ্যই এরে  একজন স্রষ্টা 
 রয়রেন। এ কা রণই হয়রত্া পবিত্র কু ’আরন একবট সূ া  নাম লেয়া হরয়রেঃ “আন-নাজম”। র্া  অথব "ত্া া "।  
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. 
একিা  এক ললাক এক আ ি লিেুঈন না ীরক  ারত্  লিলা একা লপরয় লিল। লস িা িা  লমরয়টারক ত্া  সারথ বমবলত্ হরত্ 
প্রর াবচত্ ক রত্ লািল। একসময় লমরয়টা বি ি হরয় িলল- 

. 

؟ دين من ناه أمالك ؟ كرم من زاجر أمالك أمك ثكلتك أي  

“ লত্ামা  বক সমসযা? লকাথায় লত্ামা  সম্মান? লত্ামা  েীন?” 

ললাকটা মজা কর  জিাি বেল- 

الكواكب إَل يرانا َل وللا  

“সখী! লকউই লত্া আমারে  লেখরে না, আকারশ্  ঐ ত্া াগুরলা োড়া।” 

. 

ললাকটারক িবম্ভত্ কর  মবহলাবট জিাি বেল- 

؟ مكوكبها وأين  

“ আ  ত্াাঁ  িযাপার  বক িলরি বর্বন ত্া াগুরলারক আকারশ্ স্থাপন কর রেন?” (শুয়ািুল ঈমান) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

692 

১৭৪ 

আট চতু্ষ্পে জন্তু সমসযা সমাধান [উম  বসব জ - ১] 

-ো হান িবন 

 
চকিাজা  লমারড় চা লখরত্ লখরত্ আড্ডা বেবচ্ছলাম। সারথ বেল এেরিািবনাব  টযারলরন্টি উম  আ  েযা জানবাবলস্ট্খযাত্ সাইে। 
উৎপল োও বেরলন সারথ। উৎপল ো সম্পরকব বকেু িবল। আমারে  লচরয় বসবনয়  উবন। বনরজরক লস্কপবটক বহরসরি পব চয় 
বেরত্ পেন্দ কর ন বত্বন । সাবহত্য আ  বিজ্ঞারন ত্াাঁ  েখল অসাধা ণ, বকন্তু আমারে  উমর   চাইরত্ লিবশ্ নয়। 
উম রক ইসলারম  বিবভন্ন বিষরয় প্রায়ই প্রশ্ন কর  থারকন উৎপল ো। লসবেনও এ  িযবত্িম হয় বন। 
. 
চারয় করয়ক চুমুক লেওয়া অলর বি লশ্ষ হরয়বিরয়বেল। উম  চারয়  একটু মনরর্ািী হরয় পড়া মাত্রই উৎপল ো  প্রশ্ন, "আচ্ছা! 
উম ! পৃবথিীরত্ লমাট প্রাণী  সংখযা কত্?" 
উম  উৎপল ো  বেরক ত্াকারলা , "প্রাণী  সংখযা.... প্রায় ১৫ লে। আ  এই সংখযা প্রবত্বেনই িাড়রে। " 
-"এ  মরধয চতু্ষ্পে প্রাণী  সংখযা কত্ হরি?" 
-"চতু্ষ্পে প্রাণী া লিবসকাবল অযাবম্ফবিয়া , ল পবটবলয়া আ  মযাবমবলয়া লশ্রণী  অিভুবি। সি বমবলরয় এরে  সংখযা ২২ হাজার   
মত্ হরি। " 
-"আচ্ছা! লকউ র্বে লত্ামারক এরস িরল , চতু্ষ্পে প্রাণী  সংখযা ৮ বট, ত্াহরল ত্ারক তু্বম বক িলরি?" 
উম  মুচবক হাবস বেরয় উৎপল ো  লচহা া লথরক েৃবষ্ট সব রয় এমনভারি চারয়  কারপ  বেরক ত্াকরলা লর্ন লস অলর বি 
উৎপল ো  মবটভ িুরে লিরে। 
চারয় চুমুক বেরয় লস িলল, "োো! আপবন সম্ভিত্ সু া রু্মার   ৬ নং আয়াত্ সম্পরকব িলরত্ চারচ্ছন । লর্খারন িলা হরয়রে , 
বত্বন লত্ামারে  জনয আট প্রকার   চতু্ষ্পে জন্তু অিত্ীণব কর রেন। ত্াই না? " 
উৎপল ো ও মুচবক হাবস বেরলন। অত্ঃপ  চারয় চুমুক বেরয় হযা সূচক মাথা নাড়রলন। 
আবম িুেরত্ পা লাম ইন্টার বস্ট্ং বকেু হরত্ চরলরে। ত্াই কান খাড়া ক লাম। সাইেও কান খাড়া ক রত্ লেব  কর বন। 
. 
উম  িলল ,"োো! এই আয়াত্বট লকউ পড়রল লস স্বাভাবিকভারিই মরন কর  লনরি লর্, আল্লাহ পৃবথিীরত্ লকিল আটবট চতু্ষ্পে 
প্রাণী সৃবষ্ট কর রেন। ত্াই, সু া আনআরম  ১৪৩-১৪৪নং আয়ারত্ লর্রত্ হরি লর্খারন এই আট প্রাণী  কথা িলা হরয়রে। এ া 
হল ন  ও মােী লমষ , ন  ও মােী োিল, ন  ও মােী উট, ন  ও মােী িরু। লমাট আটবট প্রাণী লর্গুরলা হালাল হওয়া সরত্ত্বও 
কারে  া বনরজরে  জনয হা াম কর  বনয়বেল। ত্াই , আল্লাহ এই আয়ারত্  মাধযরম এরে  হালাল হওয়া  বেকবট তু্রল ধর  
িরলরেন, লত্ামারে  জনয আল্লাহ আট প্রকার   জন্তু অিত্ীনব কর রেন। " 
. 
উৎপল ো হঠাৎ লর্ন বনরজ  কুল হাব রয় লেলরলন। "লত্া  বক মরন হয় আবম সু া আনআম না পরড় লত্া  সারথ বিরিট ক রত্ 
এরসবে ? " 
-"না। োো। আচ্ছা আপবন িলুন, এই আয়াত্ ত্াহরল বক লিাোরচ্ছ?" 
-এখারন স্পষ্ট কর ই িলা হরয়রে লর্, "আল্লাহ আট প্রকার   প্রাণী সৃবষ্ট কর রেন। " 
-"আচ্ছা োো! আপনা  বক মরন হয়? কু আন লক বলরখরে? 
-"লেখ! আবম স্পষ্ট কর ই িলরত্ চাই। র্বে কু আন আল্লাহ বলখরত্া, ত্াহরল এরত্ ভুল থাকরত্া না। লত্ারে  নবি মুহাম্মে ই 
কু আরন   চবয়ত্া। " 
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সাইে আ  নধর্ব ধ রত্ পা রলা না। িরল উঠল, "উৎপল ো! একজন নবি লর্ বকনা পড়াবলখা জানরত্ন না বত্বন কু আন 
বলরখরেন, এটা লত্া লকারনা িাাঁজারখা ই িলরত্ পার । " 
. 
উৎপল ো বকেু িলা  আরিই উম  িরল উঠল, "োো ধর  বনলাম কু আন মুহাম্মে সা বলরখরেন। বকন্তু ত্াাঁ ও লত্া কমন লসে 
বেল। ত্াই না? পৃবথিীরত্ মাত্র আটবট চতু্ষ্পে প্রানী আরে , এই কথা বত্বন িলা  আরি একশ্ িা  ভািা  কথা ত্াই না ?" 
উৎপল ো উি  বেরত্ লেব  ক রলন না। "বজ না । নবি মুহাম্মে হয়রত্া মরন ক রত্া লর্ আ রি লর্ উট , লমষ , োিল আ  
িরু আরে লসগুরলা োড়া লিাধ হয় , পৃবথিীরত্ আ  লকারনা চতু্ষ্পে জন্তু লনই।" 
আ ও একিা  মুচবক হাবস বেল উম । এিা  ত্া  এেরপ্রশ্ন লেরখ িুেরত্ পা লাম লর্ উৎপল ো িাাঁশ্ লখরত্ চরলরেন। 
. 
উমর   লসই িাাঁশ্বট বেল এই কম ,"কু আরন  সু া নাহরল  ১৬ নং আয়ারত্ লঘাড়া , খচ্চ  আ  িাধা  কথা িলা হরয়রে। 

বত্ বমর্ী  বকত্ািুল িুয়ু  এক হাবেরস  াসুল সা বিড়াল ও কুকুর   বিিয়মূলয বনধবা ন ক রত্ বনরষধ কর রেন। 
বত্ বমর্ী  আর ক হাবেরস শুক রক হা াম িলা হরয়রে । িুখাব   ো াবয়জ অধযারয় িারঘ  ঘটনা িলা হরয়রে। সু া বেরল 
হাবত্  কথা িলা হরয়রে। " 
 াইরেরল  গুবল  মরত্া ল োর ে বেরত্ লািরলা উম । আ  একটু একটু কর  িড় হত্ লািরলা উৎপল ো  কপারল  ভাাঁজ। 
এ প  এক েীঘববনঃশ্বাস লেরল উম  িলল , "ত্া  মারন মুহাম্মে সা অরনকগুরলা চতু্ষ্পে প্রানী সম্পরকবই জানরত্ন।" 
উৎপল ো -" উম মমম হরত্ পার " 
-"ত্া  মারন বক আপনা  মরন হয় নবি সা কু আন বলরখরেন আ  লসখারন ইচ্ছাকৃত্ভারি ভুল কর রেন? ত্াই, এই আয়াত্ 
বেরয় এটা লিাোরনা হরচ্ছ না লর্ পৃবথিীরত্ লকিল আটবট চতু্ষ্পে জন্তু আরে। ি ং এবট লিাজারনা হরচ্ছ লর্, এই আট প্রকার   
জন্তু মানুরষ  কলযারন  জনয অিত্ীনব ক া হরয়রে।" 
. 
উৎপল ো আ  বকেু িলরলন না। হয়রত্া বত্বন উি টা লপরয়বিরয়বেরলন। বত্বন ঘবড়  বেরক ত্াকারলন আ  - "আই বথংক আই 
হযাভ টু লিা। ওরক ভাল থাবকস।" 
সাইে লত্া পা বেল না আনরন্দ বচৎকা  ক রত্। আবম চা  টাকাটা বেলাম। 
সাইে িলা বনচু কর  িলল , "চালাই র্া।" 
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১৭৫ 

নাবিকত্া বনরয় ললখারলবখ 
-আবসে আেনান 
 

িত্ প্রায় েু’িের  নাবিকত্া বনরয় লিশ্ বকেু কাজ হরয়রে। ইসলামবিরেষীরে  বিবভন্ন অিাি  প্রশ্ন, অপিাে ও সৃষ্ট সংশ্রয়  
জিাি লেয়া হরয়রে। এখরনা হরচ্ছ। সাবিবকভারি বিষয়বট ইবত্িাচক। ইসলারম  সমথবরন ত্রুণ া এবিরয় আসরেন, সময় ও শ্রম 
বেরচ্ছন। এ প্রবিয়া  মধয বেরয় অরনক ললখক লি  হরয় আসরেন। িত্ প্রায় ১৫ িে  ধর  িমািত্ চলরত্ থারক বসরস্ট্মযাবটক 
এিং বসরস্ট্বমক ইসলামবিরেরষ  েরল মুসবলমরে  আত্মবিশ্বারস লর্ আঘাত্ ললরিবেল সামানয হরলও লসটা  লম ামত্ ক া হরচ্ছ 
– এগুরলা বনঃসরন্দরহ প্রশ্ংসনীয় বেক। ত্রি মুসবলম সমারজ  বিশ্বাস, কাজ ও আেরশ্ব  সাবিবক উন্নবত্  লেরত্র 
“ইসলামবিরেষীরে  উত্থাবপত্ প্ররশ্ন  জিাি ও অবভরর্ারি  খণ্ডন” – এ  গুরুত্ব করত্াটুকু, সাবিবক বিচার  এ কাজবট  অিস্থান 
লকাথায় – এ প্রশ্নগুরলা সম্পরকব আমারে  সবঠক ও পব ষ্কা  ধা ণা থাকা প্ররয়াজন। 
. 
নাবিকরে  অবভরর্াি খণ্ডন মূলত্ একবট প্রবত্বিয়া। ইসলামবিরেষী া আিমণ ক রে, এটা বিয়া। আম া জিাি বেবচ্ছ এটা 
হল, প্রবত্বিয়া। সুত্ াং লমৌবলক বিচার  এবট একবট  েণাত্মক অিস্থান। একই সারথ এবট এমন একবট অিস্থান লর্খারন 
প্রবত্পে সুবিধাজনক অিস্থায় আরে। র্খন লকান ইসলামবিরেষী লকান একবট অবভরর্াি আনরে, ধ া র্াক লস বর্না  শ্াবিরক 
অমানবিক িলরে – ত্খন লস বিত্রকব  টামবস অযান্ড কবন্ডশ্ানস বঠক কর  বেরচ্ছ। মানিত্া কী? এ  মাপকাবঠ কী? লস ইবত্মরধয 
বঠক কর  বেরয়রে। আম া িাধয হবচ্ছ ত্া  বঠক কর  লেয়া মানিত্া  সংজ্ঞায় শ্ ীয়াহরক মানবিক প্রমাণ ক রত্। এরেরত্র 
সমসযা হল নাবিকরে  বঠক কর  লেয়া মানেরণ্ড ইসলাম সিসময় প্রমাবণত্ হরি – এমন লকান কথা লনই। পবিরম  আধুবনক 
িস্তুিােী, উো বনবত্ক, লসকুযলা  ও লভািিােী লর্ বচিা ো া িত্বমারন  নাবিক া প্রভাবিত্, ত্া  সারথ ইসলারম  সংঘষব 
িযাপক। অরনক লেরত্রই লকানভারিই ইসলারম  অিস্থানরক নাবিকরে  লিাঁরধ লেয়া লগ্রবিং বসরস্ট্রম আম া পাশ্ ক ারত্ পা রিা 
না। এটা  লকান প্ররয়াজনও লনই। সমসযা ইসলারম না, সমসযা নাবিকরে  বঠক ক া মানি বচত্ মানবিকত্া, আধুবনকত্া আ  
সভযত্া  কাঠারমারত্।  
. 
বকন্তু নাবিকত্া ও ইসলামবিরেরষ  সেলত্া হল, মুসবলমরে  মরধয  েণাত্মক মানবসকত্া নত্ব  ক া এিং ত্ারে  লসট ক া 
টামবস অযান্ড কবন্ডশ্ারন ইসলামরক সমথবন ক রত্ মুসবলমরে  িাধয ক া। একই কথা ইসলামরক বিজ্ঞানসম্মত্ প্রমাণ ক া  
লেরত্রও প্ররর্াজয। আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল কু্ব আরন  বেত্ীয় সু া  প্রথরমই আমারে  জাবনরয় বেরচ্ছন – এই বকত্ারি লকান 
সরন্দহ লনই ঐ িযবিরে  জনয র্া া গ্বাইরি  উপ  বিশ্বাস এরনরে। আধুবনক িস্তুিােী বিজ্ঞান বচিা কযাটািব কাবল গ্বাইিরক 
অস্বীকা  কর । িস্তুিােী িযাখযা  সারথ সাংঘবষবক লকান প্রমাবণত্ উপসংহা ও ত্া া লমরন বনরত্  াবজ না। অনযবেরক অপ্রমাবণত্ 
নানা হাইরপাবথবসসরক ত্া া ধ্রুি সত্য বহরসরি বচবত্রত্ কর । সুত্ াং েুবট েৃবষ্টভবঙ্গ লমৌবলকভারি বিপ ীত্ধমবী। এমন অিস্থায় 
লকান এক আেরশ্ব  ললাক র্বে িাধয হরয় বকংিা লস্বচ্ছায় অরনয  আেরশ্ব  আরলারক, ত্ারে  কাঠারমারত্ বনরজ  বিশ্বাস ও 
আেশ্বরক সবঠক প্রমাণ ক রত্ চায়, ত্খন েলােল কী হরি?  
. 
পবিমা বকংিা নাবিকরে  কারে গ্রহণরর্ািয এমন সি িযাখযা নত্ব  ক রত্ হরি। লসটা ক রত্ বিরয় অিশ্যাম্ভািীভারিই ইসলামরক 
কাটোাঁট কর  উপস্থাপন ক রত্ হরি। সালাে আস-সারলবহরন  সবঠক েৃবষ্টভবঙ্গ  অিস্থান লথরক সর  লর্রত্ হরি। এিং ত্রকব 
লজত্া  বনয়রত্ শুরু ক রলও একসময় শ্ ীয়াহ  িযাপার  এই োড়গুরলা সাবিবকভারি মুসবলমরে  বচিারক প্রভাবিত্ ক রি। বে-
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বমবেং, িহুবিিাহ, মু ত্ারে  শ্াবি, বজহাে শ্ ীয়াহ  াি, সমকাবমত্া  িযাপার  েৃবষ্টভবঙ্গ, আল ওয়ালা ওয়ালা িা া সহ বিবভন্ন 
বিষরয় পবিরম অিবস্থত্ মুসবলমরে  িত্বমান অিস্থা  মরধয এ  িািি উোহ ণ আরে।  
. 
এ িযাপার  উিাে সাইবয়যে কুতু্রি   াবহমাহুল্লাহ একবট উবি প্রাসবঙ্গক -  
. 
একবট পূণবাংি অথচ খুি সূক্ষ্ম কাব িব  বশ্ল্পর্রয  লকান একবট স্থারন র্বে িাইর   লকান একবট পাটব জুরড় লেয়া হয় ত্রি লসই 
শৃ্ঙ্খলাপূণব িযিস্থাপনা স্বাভাবিকভারিই পূণবরূরপ ধ্বংস হরয় র্ায়। এমন অরনক ললাক  রয়রে র্ারে  বচিা-করমব  িবত্ধা া ও 
বনয়মপদ্ধবত্ অপব বচত্ পরথ  বিষাি প্রভারি প্রভাবিত্ হরয় পরড়। ত্া া মরন কর  থারক লর্ ইসলারম  লভত্  এ সকল বিধান 
জুরড় বেরয় ইসলারম  জনয নিত্  শ্বি সিয় কর  বেরয়রেন। এ ধা ণা বনত্াি অমূলক ও িাবত্ল এিং ইসলারম  জনয খুিই 
মা াত্মক। এটা ইসলারম  প্রান-আত্মা সমূ্পণব অরকরজা ও অকমবা কর  লেয়, আ  এবট একপ্রকা  পলায়নী মরনািৃবিবিরশ্ষও; 
র্বেও ত্া পব স্কা ভারি স্বীকা  ক া হয় না।  
[ ইসলারম  সামাবজক সুবিচা  ] 
. 
আর কবট সমসযা হল নাবিক ত্থা ইসলামবিরেষীরে  মরধয অবধকাংশ্ই প্ররশ্ন  উি  জানা  জনয প্রশ্ন কর  না। িযাপা টা এমন 
না লর্ ত্ারে রক সবঠক ভারি উি  বেরত্ পা রল ত্া া করলমা পরড় মুসবলম হরয় র্ারি। ি ং এক প্ররশ্ন  জিাি বেরল ত্া া 
আর ক প্রশ্ন ক রি, লসটা  প  আর কটা, ত্া প  আর কটা। এভারি চলরত্ই থাকরি। প্রশ্ন হল, মুসবলম া বক িমািত্ এসি 
প্ররশ্ন  উি  বেরত্ই থাকরি? র্বে ত্াই হয় ত্াহরল লশ্ষ পর্বি এরত্ মুসবলমরে  লাভ বক? ত্রকব লজত্া? এরত্া সময়, শ্রম, এিং 
মরনারর্াি িযয় ক া  উরেশ্য হল র্ারে রক আম া অলর বি ভুল বহরসরি জাবন ত্ারে রক ভুল প্রমাবণত্ ক া?  
. 
বকন্তু এসি বকেু োড়াও আর া একবট িড় েুাঁবক আরে, লর্টা বনরয় বচিা ক া প্ররয়াজন। আ  লসটা হল ইসলামরক মানবিক, 
নিজ্ঞাবনক বকংিা লর্ৌবিক প্রমাণ ক রত্ বিরয় অরনক সময় মুসবলম ত্াবকবক ও ললখক া কাবে রে  নত্ব  ক া বচিা  
কাঠারমারক গ্রহণ কর  লনয়। অনযবেরক ইসলামী আবক্বো ও ‘ইলরম  (কু্ব আন ও সুন্নাহ) িযাপার  সবঠক ধা ণা না থাকায় ত্া া 
এমন বকেু রু্বি-ত্কব, প্রমাণ সামরন বনরয় আরস র্া আপাত্ভারি উপকা ী মরন হরলও, লশ্ষ পর্বি আবক্বো  লেরত্র চ ম বিপর্বয় 
লিরক আরন। জাহবময়যাহ, জািাব য়যাহ, মু’ত্াবর্লা সহ ইসলারম  ইবত্হারস িাবত্ল বে কাগুরলা  অরনকগুরলা  উৎপবিই এভারি 
হরয়রে। ইসলারম  পে বনরয় নাবিকরে  সারথ ত্রকব অিত্ীণব হওয়া িত্বমান বিরশ্ব  অরনক নামীোমী িিারে  লেরত্র বিবভন্ন 
মাত্রায় এ কম বিচুযবত্ ঘরটরে। সিরচরয় বিপেজনক বিষয় হল, লর্রহতু্ লমৌবলক আবক্বো বিষয়ক  চনা  িেরল সাধা ণ মানুষ 
এধ রন  ললখা লিশ্ আগ্রহ বনরয় পরড়ন এিং এ ললখাগুরলা ো া প্রভাবিত্ হন, ত্াই একসময় এ বিচুযবত্গুরলা িযাপকভারি 
প্রচবলত্ হরয় র্ায়। শ্ ীয়াহ  বিবভন্ন বিধারন  মরত্াই আবক্বো  বিবভন্ন বিষরয়ও োড় লেয়া শুরু হয়, লিাম াবহ লমইেবিম হরয় 
র্ায়। অনযবেরক মুসবলমরে  মরধয লকিলমাত্র আক্বরল  লিইবসরস, অথবাৎ মানিীয় িুবদ্ধ  আরলারক েীরন  হুকুম-আহকামরক 
িযাখযা ক া  প্রিণত্া চালু হরয় র্ায়।  
. 
সরিবাপব  আমা  ভািা প্ররয়াজন লর্ লকিল নাবিকত্া সংিাি ললখা মুসবলম সমারজ  বচিা  বিকারশ্ করত্াটুকু সহায়ক হরি। 
আমারে  সমারজ নাবিকত্া  িুবদ্ধিৃবিক লমাকারিলা  প্ররয়াজনীয়ত্া আরে। একথা অনস্বীকার্ব। বকন্তু একই সারথ ত্াওবহরে  
লমৌবলক জ্ঞান ও সবঠক আবক্বো তু্রল ধ া, প্রচবলত্ ভুল ধা ণা  বন সন, ইসলামী ভ্রাতৃ্ত্বরিাধ ও মুসবলম বহরসরি পব চরয়  
গুরুত্ব, মুসবলম উম্মাহ  পুনঃজাি রন  সবঠক পথ ও পদ্ধবত্ সম্পরকব ধা ণা নত্ব , ইসলারম  আরলারক সামাবজক সমসযা ও 
অিেয়গুরলা  সমাধান তু্রল ধ া, বেকহুল ওয়াবক্ব িা িািিত্া িুরে  বিকাশ্ ক া, পািারত্য  েশ্বন ও িািিত্ারক তু্রল ধ া ও 
আিমণ ক া, ইসলাহ, আত্মশুবদ্ধ – ইত্যাবে বিষয় বনরয়ও কাজ ক া প্ররয়াজন। বকন্তু এসি বিষরয় বক র্রথষ্ট কাজ হরচ্ছ?  
. 
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সবঠক আবক্বো ও মানহাজ, বস াতু্ল মুিাবক্বরম  উপ  থাকা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ  অিস্থারন  উপ  থাকা হল 
আমারে  মূলধন। আ  নাবিকরে  জিাি লেয়া, ত্ারে  সারথ ত্কব ক া, ত্রকব লজত্া – ইত্যাবে হল মুনাো িা লাভ। লর্রকারনা 
িযিসায় লাভ ক া  লচরয় মূলধন সং েণ লিবশ্ গুরুত্ব পায়। একা রণ নাবিকত্া বিষয়ক আরলাচনা  তু্লনামূলক গুরুত্ব 
অনুধািন ক া এিং ভা সাময িজায়  াখা প্ররয়াজন। লর্রহতু্ িত্বমারন িাংলায় এ লিশ্ ললখারলবখ হরচ্ছ, এিং আলহামেুবলল্লাহ 
অরনক ললখক এবিরয় আসরেন ত্াই এ বিষয়গুরলা বনরয় সত্কব হওয়া জরু ী। 
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১৭৬ 

িা উইরন  বিিত্বনিারে  সীমািদ্ধত্া 

-আশ্ ােুল আলম 
 
িা উইন র্খন প্রথম ত্াাঁ  বথওব  প্রোন কর ন, ত্খন ত্াাঁ  লথরক শ্ত্গুরণ লর্ািয একজন সমসামবয়ক পযারলওরন্টালবজস্ট্ 
লাওইস আিাবসজ েবসল ল করিব  আরলারক িা উইরন  হাইরপাবথবসসরক িাবত্ল কর  বেরয়বেরলন। বকন্তু িা উইন লর্রহতু্ 
ত্াাঁ  ত্রত্ত্ব  আরলারক জীরি  উৎপবি  একবট িস্তুিােী িযাখযা োাঁড় ক ারনা  লচষ্টা ক বেরলন এিং লর্রহতু্ পবিমা বিরশ্ব চারচব  
সারথ বিজ্ঞারন  রু্দ্ধ চলবেরলা, িা উইরন  এই মত্িাে পর্বাপ্ত নিজ্ঞাবনক ত্থযপ্রমাণ-বভবিক না হরয়ও প িত্বীরত্ গ্রহণরর্ািযত্া 
পায়। 
. 
িা উইন কৃবত্রম সংক ায়রন  উপ  পর্বরিেণ কর  িরলবেরলন প্রজাবত্রত্ লর্ ভযাব রয়শ্ন হয় লসগুরলা প্রাকৃবত্কভারি বনিবাবচত্ 
হরত্ পার  এিং র্রথষ্ট সময় বেরল ত্া নতু্ন প্রজাবত্রত্ পব ণত্ হরত্ পার । ত্াাঁ  এই প্রকরল্প  বিপ ীরত্ বত্বন েবসল 
ল কিবরকও লেখারনা  লচষ্টা কর বেরলন। বকন্তু েবসল ল করিব েুরটা সমসযা ত্াাঁ  েৃবষ্টরত্ই িাধা মরন হবচ্ছরলা: 
. 
১. কযামবব্রয়ান এেরপ্লাসন, এিং 
২. গ্রযাজুয়যাল ইভবলউশ্রন  জনয েবসল ল করিব গ্রযাজুয়যাল েবসল এবভরিরে  অভাি। 
. 
বত্বন এ েুরটা িযাখযা  অপূণবত্া  জনয োয়ী কর বেরলন ত্ৎকালীন েবসল ল করিব  অপূণবত্ারক। বকন্তু িত্ ১৫০ িের   েবসল 
অবভর্ান এই অপূণবত্ারক সমাধান কর বন ি ং আ ও ত্ীব্র কর রে। 
. 
কযামবব্রয়ান এেরপ্লাসন হরলা বজওলবজকাল টাইম লস্করল খুি েুদ্র একবট সময় (৫৩০ বমবলয়ন িে  লথরক ৫২০ বমবলয়ন িে  
পূরিব) র্খন ভূির  প্রাণীজিরত্  প্রায় ২০বট পরিব  (Phylum) একরত্র আিমন ঘরট। লেযণীয় প্রাণীজিরত্  লশ্রণীবিনযারস  লর্ 
েয়বট ি  আরে ত্া  মরধয Phylum িা পিব হরলা উপর । এ প  র্থািরম Class, Order, Family, Genus, Species. 
একবট বস্পবসরস  সারথ আর কবট বস্পবসরস িাঠবনক পাথবকয খুিই কম। এমনবক শুধু  রঙ  পাথবকয ও ব রপ্রািাকবটভ 
আইরসারলশ্রন  কা রণ একবট বস্পবসস আর ক বস্পবসস লথরক বভন্ন হরত্ পার । বকন্তু লশ্রণীবিনযারস  িরম র্ত্ উপর   বেরক 
উঠা র্ায় ত্ত্ই প্রাণীরে  িাঠবনক পাথবকয স্পষ্ট হরয় উঠরত্ থারক। বিরশ্ষ কর  পিব ও লশ্রণী পর্বারয় প্রাণীরে  স্পষ্টভারি 
আলাো ক া র্ায়। পিবগুরলা  পাথবকয হরলা ত্ারে  সমূ্পণব পৃথক ‘Body Plan’। িা উইবনয়ান পদ্ধবত্ সবঠক হরল কযামবব্রয়ান 
এেরপ্লাসরন  আরি বপ্র-কযামবব্রয়ান বপব য়রি (এবিয়াকা ান বপব য়ি) পর্বায়িবমক জবটলত্  ‘িবি প্লযারন ’ অরনক েবসল 
পাওয়া  কথা। বকন্তু বপ্রকযামবব্রয়ান ির  এ ধ রণ  েবসল এবভরিে লনই। আরে শুধু একরকাষী জীি এিং স্পি জাত্ীয় প্রাণী  
েবসল। 
. 
কযামবব্রয়ান বনরয় িা উইরন  এই সরন্দহ িত্ ১৫০ িের   েবসল ল করিব  আবিষ্কা , বপ্র-কযামবব্রয়ান েবসল না থাকা  বিবভন্ন 
িযাখযা  (লর্মন: আবটবেযাে হাইরপাবথবসস) িযথবত্া এিং লজরনবটে ও মবলবকউলা  িারয়ালবজ  নিজ্ঞাবনক অগ্রিবত্  আরলারক 
আর া প্রকট হরয় িা উইনিারে  জনয ‘সরন্দহ’ লথরক ‘বিপ ীত্’ এবভরিে বহরসরি প্রবত্বষ্ঠত্ হরচ্ছ। লকন এিং কীভারি ত্া 
হরলা লসটা বনরয়ই, কযামবব্রজ ইউবনভাবসববট লথরক বেরলাসবে অি সারয়রে িের ট বস্ট্রেন বস. মায়া  ত্াাঁ  িই “Darwin’s 
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Doubt” বলরখরেন। 
. 
িইবটরত্ একবেরক লর্মন িা উইনিারে  সারথ েবসল এবভরিরে  অসংলিত্া বনরয় ত্থয-বভবিক আরলাচনা আরে, লত্মবন 
লজরনবটরে  সারথ িা উইনিারে  আধুবনক সংস্ক ন বনও-িা উইবনজরম  িযথবত্া বনরয়ও আরলাচনা আরে। 
. 
প্রসঙ্গত্, িা উইন র্খন প্রথম মত্িাে লেন, ত্খন বত্বন জযাঁ িযাপবটস্ট্ লামারকব  ত্ত্ত্ব লথরক বকেু ধা ণা ত্াাঁ  বচিায় 
ঢুবকরয়বেরলন। ত্াাঁ  ধা ণা বেরলা প্রজাবত্রত্ প্রাকৃবত্ক পব রিরশ্  প্ররয়াজরন নিবশ্রষ্টয বকেু িংশ্ানুিরম সিালনরর্ািয 
(লহব রটিল) পব িত্বন সূবচত্ হয় এিং প্রাকৃবত্কভারি ত্া বনিবাবচত্ হরয় ধীর  ধীর  প্রজাবত্রত্ পব িত্বন আরস। বকি লগ্রগ্র  
লজাহানস লমরন্ডল র্খন লেখারলন জীরি  বভত্  জীরি  নিবশ্ষ্টযগুরলা বজন বহরসরি থারক এিং বিবভন্ন বজন থাকা  কা রণ 
নিবশ্রষ্টয  বিবভন্নত্া নত্ ী হয়, ত্খনও বমউরটশ্ন আবিষ্কা  হয়বন। েরল িা উইনিাে প্রাথবমকভারি সমসযায় পরড় র্ায়। বকন্তু 
র্খন বমউরটশ্ন আবিস্কা  হয় এিং লেখা র্ায় বমউরটশ্ন প্রজাবত্  বজরন েবত্ সাধন ক রত্ পার  ত্খন িা উইনিােরক 
লজরনবটরে  সারথ বমবশ্রয় নতু্ন বসনরথবসস ক া হয় ১৯৪২ সারল, র্া  নাম বনও-িা উইবনজম। এরত্ লনতৃ্ত্ব লেন আরনবস্ট্ 
মায়া , বথওিবসয়াস িিোনবস্ক, থমাস হােবল প্রমুখ। বনও-িা উইবনজরম  মূল কথা-   যান্ডম বমউরটশ্রন  মধয বেরয় প্রজাবত্রত্ 
ভযাব রয়শ্ন নত্ব  হয় এিং নযাচা াল বসরলকশ্রন  মধয বেরয় লেির িল ভযাব রয়শ্ন িাোই হয়। এভারি বমবলয়ন িের   
িযিধারন একবট প্রজাবত্ আর কবট প্রজাবত্রত্ রূপািব ত্ হয়। 
. 
এ প  ১৯৫৩ সারল োবেস বিক এিং লজমস ওয়াটসন আবিস্কা  কর ন- বিএনএ। আবিষ্কা  হয় কবম্পউটা  লর্মন িাইনাব  
নাম্বার  লকাি ধা ণ কর , বঠক লত্মবন বিএনএ লপ্রাবটন িঠরন  ত্থয লকাি বহরসরি ধা ণ কর । এরিবনন, গুয়াবনন, সাইরটাবসন 
ও থায়াবমন এই চা  ধ রণ  নাইরিারজন লিজ বেরয় িবঠত্ হয় বিএনএ লকাি। প্রবত্ বত্নবট বনউবক্লওটাইি একবট এমাইরনা 
এবসিরক লকাি কর । জীরি প্রাপ্ত লপ্রাবটন িবঠত্ হয় ২০ ধ রণ  এমাইরনা এবসি বেরয়। অনযবেরক ৪বট বনউবক্লওটাইি ৩বট 
পবজশ্রন লমাট ৪^৩ ত্থা ৬৪  করম িসরত্ পার । সুত্ াং লেখা লিরলা, এরককবট এমাইরনা এবসি একাবধক বনউবক্লওটাইি 
কবম্বরনশ্ন বেরয় লকাি হরত্ পার । 
. 
সমরয়  সারথ সারথ জানা র্ায় বমউরটশ্ন হরলা বনউবক্লওটাইি সািবস্ট্বটউশ্ন, ইনসা শ্ন, বিরলশ্ন ইত্যাবে ধ রন । 
বমউরটশ্রন  মধয বেরয় র্বে এমন একবট বনউবক্লওটাইি সািবস্ট্বটউশ্ন হয় লর্ এমাইরনা এবসি অপব িবত্বত্ থারক, ত্াহরল 
লপ্রাবটরন  িঠরন লকারনা পব িত্বন হরি না। এ কা রণ একই কাজ সম্পােনকা ী লপ্রাবটরন  লজরনবটক লকারি পাথবকয থাকরত্ 
পার । এিং প্রজাবত্রভরে িযাপা টা এ কমই পাওয়া র্ায়। এই নিবশ্ষ্টযরক কারজ লাবিরয় িরড় উরঠরে ‘মবলবকউলা  ক্লক’ িা 
‘োইরলারজরনবটক স্ট্াবি’। অথবাৎ একবট লপ্রাবটন র্া একবট বনবেবষ্ট কাজ সম্পােন কর , বিবভন্ন প্রজাবত্  মরধয উি লপ্রাবটনবট  
লজরনবটক লকারি বভন্নত্া ও বমল বহরসি ক া হয়। এ প  বমউরটশ্রন  হা  ইত্যাবে  আরলারক লেখা হয় লর্ েুরটা সমজাত্ীয় 
প্রজাবত্  কত্ িে  আরি প স্প  লথরক পৃথক হরয়রে (বিিাব ত্ িইবটরত্ আরে)। 
. 
বকন্তু মজা  িযাপা  হরলা র্বে বিিত্বরন  মাধযরম প্রজাবত্ এরস থারক ত্াহরল বিবভন্ন বজন বনরয় োইরলারজরনবটক স্ট্াবি ক রল 
সমজাত্ীয় মবলবকউলা  বি পাওয়া  কথা, অথচ বিবভন্ন মবলবকউলা  ইরভাবলউশ্না ী িারয়ালবজস্ট্ বিবভন্ন প্রজাবত্  বিবভন্ন 
লপ্রাবটন, বিবভন্ন পরিব  একই ধ রণ  বজন বনরয় িরিষণা কর  লর্ ‘বি’গুরলা োাঁড় কব রয়রেন ত্ারত্ ইরভাবলউশ্না ী টাইবমং-এ  
লকারনা কনগ্রুরয়ন্ট বপকচা  লনই। এই বিষয়বট খুি সুন্দ  বচরত্র  আরলারক “Darwin’s Doubt” িইবটরত্ ললখক লেবখরয়রেন। 
. 
লপ্রাবটন িবঠত্ হয় ২০ ধ রন  এমাইরনা এবসি বেরয় এিং লপ্রাবটরন  িঠন খুিই লস্পবসবেক। ধ া র্াক, েুরটা এমাইরনা এবসি 
প স্প  লপপটাইি িন্ড বেরয় রু্ি হরি। ত্াহরল সম্ভািয সমারিশ্ হরত্ পার , ২০x২০ ত্থা ৪০০ ধ রণ । বত্নবট হরল 
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২০x২০x২০ ত্থা ৮০০০ ধ রণ , ৪বট হরল ২০^৪ = ১৬০০০০ ধ রণ । অথচ, লকারষ  বভত্  লোট আকৃবত্  একবট কার্বক ী 
(োংশ্নাল) লপ্রাবটন িরড় ১৫০বট এমাইরনা এবসরি  সমিরয় নত্ব  হয়। সুত্ াং ১৫০ ঘর  বিনযাস হরি ২০^১৫০ ত্থা 
১০^১৯৫ ধ রণ । র্া  মরধয খুি অল্প সংখযক বিনযাসই কার্বক ী লপ্রাবটন িঠন ক রত্ পার । এই সংখযাটা কত্ িড় ত্া 
িুোরনা  জনয িলা র্ায়, আমারে  েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব ১০^৮০বট লমৌবলক কণা আরে এিং আমারে  মহাবিরশ্ব  িয়স ১০^১৬ 
লসরকন্ড। সুত্ াং   যান্ডম বমউরটশ্রন  মধয বেরয় বক লপ্রাবটন আসা সম্ভি? 
. 
এই ‘কবম্বরনটব য়াল ইনরিশ্ন’ বনরয় প্রথম আগ্রহী হন MIT-  প্ররেস  অি ইবিবনয়াব ং এিং কবম্পউটা  সারয়ে মুর  এরিন, 
১৯৬০ সারল। ১৯৬৬ সারল বত্বনসহ আর া করয়কজন মযাথরমবটবশ্য়ান, ইবিবনয়া  এিং বিজ্ঞানী উইসটা  ইেবটউট অি 
বেলারিলবেয়ায় একবত্রত্ হন। ত্াাঁ া লপ্রাবটরন  িঠরন  এই কবম্বরনটব য়াল ইনরিশ্নরক বিরিচনায় এরন বনও-িা উইবনজরম  
সীমািদ্ধত্াগুরলা তু্রল ধর ন। ত্াাঁ া লেখান লর্ সময় এিং ব রসারসব  সীমািত্া  কা রণ   যান্ডম বমউরটশ্রন  মধয বেরয় একবট 
লপ্রাবটনও আসা সম্ভি নয়। ত্রি কনোর রে এই ত্থযটাও উরঠ আরস লর্ লপ্রাবটরন  এই বসরকারয়ে লস্পরস লপ্রাবটনগুরলা  
িঠন র্বে কাোকাবে থারক ত্াহরল হয়রত্া একবট সম্ভািনা আরে লর্ বনও-িা উইবনজম   যান্ডম বমউরটশ্ন বেরয় লপ্রাবটরন  
বিিত্বন িযাখযা ক রত্ পার । র্বেও মুর  এরিন বনরজই এই সম্ভািনায় বিশ্বাস কর নবন। কা ণ, একবট ভাষায় থারক বসনরটে, 
গ্রামা , কনরটেট ইত্যাবে। ১৯৮৫ সারল অরিবলয়ান লজরনবটবসবস্ট্ মাইরকল লিনটন লেখান, ইংর জীরত্ একবট বনবেবষ্ট নেরঘবয  
িারকয িরণব  সম্ভািয সকল কবম্বরনশ্রন  মরধয অথবরু্ি িারকয  (ত্থা বসরকারয়রে ) সংখযা খুিই কম এিং নেঘবয র্ত্ িড় হয় 
সংখযা ত্ত্ই করম লর্রত্ থারক। বত্বন বহরসি কর  লেখান ১২বট িরণব  িারকয অথবরু্ি শ্রব্দ  সম্ভািযত্া ১০^১৪ এ  মরধয ১ 
িা । এভারি ১০০বট িরণব  িারকয ১০^১০০ এ  মরধয একিা । 
. 
বনও-িা উইবনস্ট্ া অিশ্য এ সুরর্ািবট গ্রহণ কর  এিং আশ্ািােী থারক লর্ বসরকারয়ে লস্পরস লপ্রাবটরন  অিস্থান কাোকাবে 
হরি। কযাবলরোবনবয়া ইেবটবটউট অি লটকরনালবজ লথরক লকবমকযাল ইবিবনয়াব ং-এ বপএইচবি ক া  সময় িিলাস এে এ 
বিষয়বট প ীোমূলকভারি জানরত্ আগ্রহী হরয় উরঠন। বত্বন কযামবব্রজ ইউবনভাবসববট  লযাির টব  অি মবলবকউলা  িারয়ালবজরত্ 
এলান োরস্ট্ব  অধীরন ব সারচব  সুরর্াি লপরয় র্ান। বত্বন ও ত্াাঁ  সহরর্াবি া ১৫০ এমাইরনা এবসরি  সম্ভািয বসরকারয়ে বনরয় 
িরিষণা শুরু কর ন। 
. 
প্রসঙ্গত্ লপ্রাবটন শুধু মাত্র এমাইরনা এবসরি  লচইন বহরসরি থারক না। লপ্রাবটন বত্নবট ধারপ ভাাঁজ (লোে) হয়। এরে রক 
প্রাইমাব , লসরকন্ডাব  এিং টা বশ্য়াব  িাকচা  িরল। লপ্রাবটরন  বত্রমাবত্রক লোে সবঠক হওয়া  উপ ই এ  োংশ্ন বনভব  
কর । সকল এমাইরনা এবসি বসরকারয়ে-এ লর্মন বত্রমাবত্রক লোে হয় না, লত্মবন সকল বত্রমাবত্রক লোে োংশ্নাল হয় না। 
িিলাস এে প্রাথবমক ভারি লেখরত্ পান লর্ই সংখযক বসরকারয়ে োংশ্নাল লোে িঠন কর  ত্ারে  সম্ভািযত্া ১০^৭৪ এ  
মরধয ১ িা । (মহাবিরশ্ব  িয়স ১০^১৬ এিং বমবি ওরয়রত্ প মাণু সংখযা ১০^৬৫) এ  মরধয লর্ই লোেগুরলা কার্বক ী 
ত্ারে রক বহরসরি বনরল সম্ভািযত্া োাঁড়ায় ১০^৭৭। িিলাস এে লেরখন লর্ আমারে  পৃবথিীরত্ প্রারণ  ৩.৪ বিবলয়ন িের   
ইবত্হারস এখন পর্বি িযাকরটব য়া  সংখযা ১০^৪০। বত্বন ধর  লনন লর্ প্রবত্বট িযাকরটব য়ারত্ই র্বে একবট কর  বনউবক্লওটাইি 
সািবস্ট্বটউশ্ন হয় (র্া কখরনাই হয় না) ত্াহরলও একবট ১৫০ এমাইরনা এবসরি  লচইরন  লপ্রাবটন আসরত্ পা রি না। ত্রি, 
একবট বিেযমান লপ্রাবটনরক আর কবট োংশ্নাল লপ্রাবটরন পব ণত্ ক রত্ হরল   যান্ডম বমউরটশ্রন  জনয কাজ করম র্ায়। ত্খন 
শুধু একবট লপ্রাবটনরক আর কবট লপ্রাবটরন পব ণত্ ক রত্ কয়বট বমউরটশ্ন লািরি ত্া বহরসি ক রলই হয়। 
. 
পাঠক লেয কর  থাকরিন এখারন মূল সমসযাবট হল বিএনএরত্ ত্থয রু্ি ক া  সমসযা। বনও-িা উইবনস্ট্ া পপুরলশ্ন 
লজরনবটে নামক বিবসবপ্লন বেরয় বমউরটশ্রন  মাধযরম প্রজাবত্  বজরন নতু্ন ইনে রমশ্ন রু্ি হওয়া  বিবভন্ন বহরসি বনরকষ 
করষ থারকন। ললহাই ইউবনভাবসববট  িারয়ারকবমবি  প্ররেস  মাইরকল বিরহ এিং ইউবনভাবসববট অি বপটসিারিব  বেবজবসস্ট্ 
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লিবভি লোক পপুরলশ্ন লজরনবটরে  উপ  বভবি কর  একবট লপ্রাবটনরক আর কবট নযাচা াবল বসরলকরটিল লপ্রাবটরন পব ণত্ 
ক া  জনয প্ররয়াজনীয় বমউরটশ্ন এিং ত্া আসরত্ প্ররয়াজনীয় সময় বহরসি কর ন। ত্া া লেরখন লর্ একবট লপ্রাবটন-লপ্রাবটন 
ইন্টার কশ্ন সাইট লথরক আর কবট লপ্রাবটন-লপ্রাবটন ইন্টার কশ্ন সাইট আসরত্ হরল একই সারথ করয়কবট লস্পবসবেক 
বমউরটশ্ন লািরি (কমরপ্লে এিাপরটশ্ন) এিং ত্া া বহরসি কর  লেখান লর্ এ  জনয কমপরে েুই িা ত্রত্াবধক বমউরটশ্ন 
একই সারথ লস্পবসবেক সাইরট হরত্ হরি। বিরহ এিং লোক িািবিক উোহ রণ  উপ  বভবি কর  লেখান লর্, পৃবথিী  িয়স 
সীমায় েুবট বমউরটশ্ন একসারথ হরত্ পার  র্বে বস্পবসরস  পপুরলশ্ন সাইজ অরনক িড় হয়। বকন্তু েুইরয়  অবধক বমউরটশ্ন 
একসারথ প্ররয়াজন হরল ত্া পৃবথিী  িয়স সীমারক োবড়রয় র্ায়। অথচ, িিলাে এে মবলবকউলা  িারয়ালবজস্ট্ এরন িজা রক 
বনরয় প ীো কর  লেবখরয়রেন লর্, একবট লপ্রাবটন আর কবট বভন্ন োংশ্রন  লপ্রাবটরন পব ণত্ ক রত্ নূনযত্ম ৫ িা ত্া  লিশ্ী 
সাইমালরটবনয়াস বমউরটশ্ন ত্থা বনউবক্লউটাইি সািবস্ট্বটউশ্ন লািরি। 
. 
  যান্ডম বমউরটশ্রন  এই সীমািদ্ধত্াগুরলা  কা রণ বনও-িা উইবনস্ট্ বিজ্ঞানী া বজরনাম ভযাব রয়শ্ন নত্ব   অনযানয লমকাবনজম 
প্রিাি কর রেন। লর্মন: লজরনবটক ব কবম্বরনশ্ন, এেন শ্ােবলং, বজন িুবপ্লরকশ্ন, ইনভা শ্ন, িােরলারকশ্ন, িােপবজশ্ন 
ইত্যাবে। বস্ট্রেন বস. মায়া  ত্াাঁ  িইরত্ প্ররত্যকবট লমকাবনজরম  সীমািদ্ধত্া বনরয় পৃথকভারি আরলাচনা কর রেন। 
. 
লেযণীয়, লকারষ  বভত্  একবট লপ্রাবটন একা কাজ কর  না। ি ং করয়কবট প স্প  অিঃবনভব শ্ীল লপ্রাবটরন  লনটওয়াকব 
বহরসরি কাজ কর । আিা  বিএনএরত্ লপ্রাবটরন  প্রাথবমক িঠরন  ত্থয ধা ণ ক রলও, লপ্রাবটনগুরলা কীভারি লকারষ  বভত্  
এর ি হরি লসই ত্থয বকন্তু ধা ণ কর  না। একরকাষী জীি লথরক বিবভন্ন উচ্চত্  প্রাণী  পিবগুরলারক কীভারি ভাি ক া ক া 
হয়? উি  হরলা, লকারষ  প্রকার   উপ  বভবি কর । িহুরকাষী জীি অরনক ধ রণ  লকাষ বনরয় িবঠত্ হয়। মজা  িযাপা  
হরলা প্রবত্বট লকাষই বকন্তু শ্ ীর   পুর া লজরনবটক ত্থয ধা ণ কর  িরল আম া এখন পর্বি জাবন। সুত্ াং িুো র্ারচ্ছ লর্ 
প্রবত্বট লকারষ  একবট বনবেবষ্ট অংশ্ সাইরলবেং ক া থারক। সাইরলবেং-এ  কাজ কীভারি হয়? 
. 
এ বিষয়গুরলা বনরয় িরিষণা ক রত্ ক রত্ই নতু্ন একবট শ্াখা খুরল লিরে র্া  নাম এবপরজরনবটে। এবপরজরনবটরে  মধয 
বেরয় লেখা র্ারচ্ছ, লকাষ লর্ শুধু বিএনএ ত্থয ধা ণ কর  ত্া-ই নয় ি ং লকারষ  বেল্লী  লর্ সুিা  মবলবকউল আরে লসগুরলা  
পবজশ্নও খুি লস্পবসবেক। এরক িলা হরচ্ছ সুিা  লকাি। একবট লপ্রাবটন নত্ব  হওয়া  প  লকারষ  লকান অংরশ্ লস র্ারি ত্া 
বনধবা ণ কর  সুিা  লকাি। একই জীিরেরহ  লকাষগুরলারত্ এই সুিা  লকািবট কবপ হয় ব রপ্রািাকবটবভ লসল উওসাইট লথরক। 
এবট বিএনএরত্ লকাি ক া থারক না। আিা  মাইরিাবটউবিউল নামক লকারষ  বভত্র   লর্ পব িহন লনটওয়াকব লসটা  
পব জশ্নও বিএনরত্ লকাি ক া থারক না। সুত্ াং একবট িহুরকাষী প্রাণী  লকাষ বিোর নবসরয়শ্রন এই সুিা  লকািও 
গুরুত্বপূণব। অথবাৎ শুধু বিএনএ বমউরটশ্ন বেরয় এবট িযাখযা ক া র্ারি না। অনযবেরক, বজন সাইরলবেং এ  কাজবটও হয় 
ননরকাবিং ব বজওরন  বিবভন্ন ত্থয এিং বহরস্ট্ান বমথাইরলশ্ন, এবসটাইরলশ্ন ও বনওবক্লওটাইি বমথাইরলশ্ন ইত্যাবে  মাধযরম। 
এবপরজরনবটক এই বিষয়গুরলা কীভারি বনও-িা উইবনজরম  জনয একবট চযারলি বহরসরি োাঁবড়রয় লিরে, ত্া ি. মায়া  খুি 
সুন্দ  ভারি একবট চযাপ্টার  ত্া আরলাচনা কর রেন। 
. 
একবট পুংজনন লকাষ একবট স্ত্রীজনন লকাষরক র্খন বনবষি কর  ত্খন জাইরিাট িবঠত্ হয়। এ  প  জাইরিাটবট বিভাবজত্ 
হরত্ শুরু কর । অরনকগুরলা লকারষ  একবট গুচ্ছ নত্ব  ক া  প  এবট পর্বায়িবমকভারি বিবভন্ন লকারষ বিভাবজত্ হরত্ থারক 
এিং লকাষগুরলা  সবঠক অিস্থারন, সবঠক সমরয় সুিবঠত্ভারি এর ি ক া  কাজবট চলরত্ থারক র্ত্েণ না ত্া পূণবাঙ্গ প্রাণীরত্ 
পব নত্ হয়। একটু বচিা ক রলই িুো র্ায় বিষয়বট কত্টা জবটল এিং সুবনয়বযত্। কযাবলরোবনবয়া ইনবস্ট্উট অি লটকরনালবজ  
এব ক লিবভিসন ত্াাঁ  পুর া কযাব য়া রক িযয় কর রেন এই লিরভলপরমন্টাল বজন ল গুরলশ্নরক লি  ক রত্। বত্বন 
পর্বায়িবমক লজরনবটক বনয়যরণ  এই হায়া াবকব  নাম লেন লিরভলপরমন্টাল বজন ল গুরলশ্ন লনটওয়াকব। বত্বন ত্াাঁ  িরিষণায় 
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এ-ও লেখান লর্ লিরভলপরমরন্ট  বিবভন্ন পর্বারয়  বমউরটশ্রন  েরল কী ভয়ািহ পব ণবত্ হয়। অথচ লকারনা লহব রটিল 
ভযাব রয়শ্ন নত্ব  হরত্ হরল ব রপ্রািাকবটভ লকারষই বমউরটশ্ন হরত্ হরি। 
. 
বনও-িা উইবনজরম  এই সীমািদ্ধত্াগুরলা লেখরত্ লপরয় অরনক বিজ্ঞানীই নতু্ন নতু্ন ইভবলউশ্রন  মরিল বেরত্ শুরু 
কর রেন। েবসল ল করিব  সীমািদ্ধত্ারক লকন্দ্র কর  লর্মন নাইলস এলরড্রজ এিং বস্ট্রেন লজ লিাে ‘পাঙ্কচুরয়রটি 
ইকুইবলবব্রয়াম’ োাঁড় কব রয়বেরলন, লত্মবন ‘লপাস্ট্-িা উইবনয়ান ওয়ারেব’ অনযানয বিজ্ঞানী াও অনযানয ইভবলউশ্না ী মরিল 
প্রিাি কর রেন: এরভা-লিরভা, লসল্ফঅিবযানাইরজশ্ন মরিল, এবপরজরনবটক ইনরহব রটে, নযাচা াল লজরনবটক ইবিবনয়াব ং 
ইত্যাবে। ি. মায়া  েুরটা চযাপ্টার  এই মরিলগুরলা  সােলয ও সীমািদ্ধত্া েুরটা বনরয়ই আরলাচনা কর রেন। 
. 
আম া র্খন লকারনা সেটওয়যা  লেবখ, ত্খন এ  বপেরন একজন লপ্রাগ্রামার   কথা বচিা কব । র্খন লকান িাবড় লেবখ এ  
লপেরন একজন িুবদ্ধমান িাবড় নত্ ীকা ী  কথা ভাবি। বঠক লত্মবন র্খন আম া িারয়ালবজকযাল বসরস্ট্রম বিজাইন লেখরত্ পাই, 
স্বাভাবিকভারিই একজন বিজাইনার   কথা মাথায় আরস। সারয়বন্টবেক লমথিলবজরত্ ‘এিিাকবটভ ইনোর ে’ িরল একবট কথা 
আরে। িারয়ালবজকযাল বিইং এ  বিজাইরন এই লমথরি  প্ররয়াি আমারে  ইরন্টবলরজন্ট বিজাইরন  কথাই িরল। বকন্তু 
িা উইবনয়ান ওয়ারেব লকান বজবনসবট এই হাইরপাবথবসসরক গ্রহণরর্ািযত্া বেরচ্ছ না? এ  কা ণ বহরসরি পাওয়া র্ায় 
‘লমথিবলজকযাল নযাচা াবলজম’, র্া সারয়বন্টবেক কবমউবনবটরত্ একবট অরঘাবষত্ বনয়ম বহরসরি প্রবত্ষ্ঠা লপরয়রে। বকন্তু 
লমথিলবজকযাল নযাচা াবলজমরক ইউবনেবমবটাব য়ান রুল বহরসরি প্রবত্ষ্ঠা কর  লনয়া  সুরর্াি আরে বক? 
. 
বস্মথরসাবনয়ান ইনবস্ট্উরট  িাইর ে  ব চািব স্ট্ানবিািব (বর্বন ইভবলউশ্না ী িারয়ালবজ ও বসরস্ট্বমক িারয়ালবজরত্ েুরটা 
বপএইচবিধা ী) র্খন বস্ট্রেন বস. মায়ার   কযামবব্রয়ান ইনে রমশ্ন এেরপ্লাশ্ন সংিাি একবট আবটবকল ওয়াবশ্ংটন িারয়ালবজ 
জানবারল প্রকারশ্  সুরর্াি কর  লেন ত্খন বনও-িা উইবনস্ট্ া ত্ারক বিরেম ক া শুরু কর , ত্াাঁ  উপ  বমথযা অপিাে লেওয়া 
হয়, ত্াাঁ  বিরুরদ্ধ বমস-ইনে রমশ্ন কযারম্পইন চালারনা হয়, র্ত্েণ না ত্াাঁরক ত্াাঁ  পে লথরক অপসা ণ ক া হরয়রে। অথচ 
ত্খনও পর্বি ি. মায়ার   আবটবকরল  লর্ৌবিক সমারলাচনা কর  লকারনা আবটবরকল জানবারল োপারনা হয়বন। এটারক বক বিজ্ঞান 
িরল? 
. 
ি. বস্ট্রেন বস. মায়া  ত্াাঁ  িইরয়  লশ্রষ  বেরক এই বিষয়গুরলারক অযারড্রস কর  ‘ইরন্টবলরজন্ট বিজাইন’লক প্রজাবত্  
উৎপবি  একবট মরিল বহরসরি লকন বিরিচনা ক া র্ায় ত্া  রু্বিগুরলা উপস্থাপন ক া  পাশ্াপাবশ্, বনও-িা উইবনস্ট্রে  
সমারলাচনাগুরলা  জিাি বেরয়রেন। 
. 
লেযণীয়, আরমব কারত্ িভানবরমরন্ট  সমারলাচনা ক া লিরলও িা উইবনজরম  সমারলাচনা ক া র্ায় না, বঠক লর্মন আমারে  
লেরশ্ িা উইবনজরম  সমারলাচনা ক া লিরলও িভানবরমরন্ট  সমারলাচনা ক া র্ায় না। 
. 
[বিঃদ্রঃ ললখাবট আবু্দল্লাহ সাঈে খান ভাইরয়  পূণব অনুক রণ ললখা। এখারন আমা  লিবিট লনই।] 
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১৭৭ 

বিকৃবত্ 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন  
 

 
“Most bestiality is legal, declares Canada's Supreme Court.” 
Independent পবত্রকা  এই বশ্র ানারম লচাখ আটরক লিরলা। িুেলাম, কানািা  সুপ্রীম লকাটব “bestiality” লক নিধত্া 
বেরয়রে। 
. 
‘Bestiality’ িলরত্ আসরল বক লিাোয় ত্া জানা বেল না। বিকশ্নাব রত্ সাচব বেরত্ হরলা। খুি কাঠরখাট্টা একটা অথব লপলাম- 
‘পশ্বাচা ’। বঠকমত্ লিাো লিরলা না। উইবকরত্ সাচব বেরয় পুর া িযাপা টা পব ষ্কা  হরয় লিরলা। Bestiality িলরত্ আসরল 
মানুরষ  সারথ পশু  লর্ৌনাচা রক লিাোরনা হয়। পবত্রকা  লভত্র  কী ললখা আরে লসটা পড়রত্ বিরয় লেখলাম লপরট  লভত্র  
র্া আরে ত্া েলা পাবকরয় লি  হরয় আসরত্ চাইরে। ললখা আরে, এক ললাক ত্া  সৎ লমরয়রক লজা  কর  এক পশু  সারথ 
লর্ৌনাচা  কব রয়রে। ত্া  শ্াবি হরলা ১৬ িের   লজল। লসটা করত্াটুকু লোরষ  ত্া বনরয় এনালাইবসস কর  লকাটব এই নিধত্া  
 ায় বেরয়রে। এখন হয়রত্া ললাকটা আিা  আবপল ক া  সুরর্াি পারি।  
. 
 

েুই িে  আরি আবম এই সমরয় পবিমারে  মরধয খুি জনবপ্রয় িযবিত্ব লর ে িাউরস  মুরখ আর কটা টামব শুরনবেলাম –
‘Incest’। হামজা জবজবরস  সারথ বিত্রকব  এক পর্বারয়, হামজা জবজবস, লর ে িাউসরক প্রশ্ন কর নঃ 

“Why is incest wrong?” ( অর্াচা  লকন বঠক নয়? ) 

লর ে িাউস জিাি লেন, “ It’s not clear(to) me that it’s wrong.” (আমা  কারে মরন হয় না লর্ এটা খা াপ বকেু।). 
খটকা লািরলা। Incest আিা  বক? বিকশ্নাব রত্ সাচব বেরয় লেবখ, এটা  অথব ললখা- অর্াচা । অর্াচা  মারন জানা বেল না। 
উইবকবপবিয়ারত্ সাচব বেরয় জানা লিরলা,  রি  সম্পরকব  কার া সারথ লর্ৌন সম্পকব স্থাপন ক াটারক ইনরসস্ট্ িলা হয়। লসটা 
বনরজ  মারয়  সারথ হরত্ পার , বনরজ  লিারন  সারথ হরত্ পার । বকন্তু এটা বকভারি সম্ভি? মানুষ বকভারি এ  কথা বচিাও 
ক রত্ পার ? 
. 
একটু পড়ারশ্ানা কর  জানলাম িত্বমান সমরয় অর্াচা  নাবক একেম কমন ঘটনা। অরনক প্রিবত্শ্ীল(!)  াি এটা  নিধত্াও 
বেরয়রে। NDTV এ  একবট ব রপারটব প্রবত্রিশ্ী লেশ্ ভা রত্ অর্াচার   একবট পব সংখযান লেখারনা হরয়রে। পব সংখযান 
অনুসার , ভা রত্ ৫৩% বশ্শু শ্া ীব কভারি লাবিত্ হয়। ৭২% বশ্শুরক নী রি এই লািনা সহয ক রত্ হয়। ৬৪% অর্াচার   
বশ্কা  বশ্শুরে  িয়স ১০-১৮ িে । ৩২% এ  িয়স লকিল ২-১০। বচিা ক া র্ায়? মাত্র েুই লথরক েশ্  !র্া া এই অর্াচার   

বশ্কা  হয় ত্ারে  ৮৭% লক িা িা  এই শ্া ীব ক লািনা  লভত্  বেরয় লর্রত্ হয়। ভয়ািহ পব সংখযান! এসি বকেুই জানা 
বেল না। কল্পনাও ক রত্ পাব বন। আসরলই আম া লমাল্লা া অরনক বপবেরয় আবে। 
. 
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ত্রি িাংলারেরশ্  বিজ্ঞানমনষ্ক িযবি া বকন্তু এরকিার ই বপবেরয় লনই। িঙ্গরেশ্ী নাবিকরে  ধমবগ্রন্থ “মুিমনা” ব্লরি আজ লথরক 
প্রায় পাাঁচ িে  আরি আেনান নারম এক ব্লিা  “নষ্ট  াবত্র” নারম একবট লোটিল্প বলরখন। ত্ারত্ কল্পনা  অরর্ািয বিকৃবত্রত্ 
ললখক িািারক বনরয় েুই লমরয়  েযান্টাবস  কথা বলরখরেন। পুর া িল্পবটরত্ আসরল বক বেরলা লসবট আমা  পরে িলা সম্ভি না। 
আমা  রুবচরত্ কুরলারচ্ছ না। 
. 
মানুষরক মুবি  েীো লেয়া  োবিো  মানুষগুরলা ত্ারে  কুৎবসত্ বচিা ো া এরত্াটাই পব রিবষ্টত্ লর্; আজ ত্া া বনরজরে  
মারক মা ভািরত্ পা রে না, লিানরক লিান ভািরত্ পা রে না। জীিন মারনই ত্ারে  কারে "Sex & Drugs & Rock & 
Roll"। পুর া েুবনয়াটাই ত্ারে  কারে “Sex Object”। 
. 
আ  Homosexuality! সমকাবমত্া  বিপরে কথা িলাই লত্া এখন এক প্রকা  অবিজ্ঞাবনক কাজ হরয় বিরয়রে। মানুরষ  
অনুভূবত্ আজ এরত্াটাই বিরসবন্টসাইজি হরয়রে লর্ এখন অরনরক  কারেই এটা একেম স্বাভাবিক িযাপা ।। এমনবক ৫২% 
আরমব কান মুসবলম মরন কর  সমকাবমত্ারক সামাবজকভারি লমরন লনয়া উবচৎ। এটা খা াপ বকেু না। খুিই মন খা াপ ক া 
সংিাে। ত্া া র্বে এটারক নিধ মরন না কর  বনরজ া সমকামী হরয় লর্রত্া, ত্াও এরত্াটা খা াপ লািরত্া না। কা ণ, ত্িুও 
ত্া া োবসক হরয়ও এটবলস্ট্ মুসবলম থাকরত্া। বকন্তু আল্লাহ্ র্া হা াম কর রেন লসটা হালাল মরন ক রল লকউ লত্া আ  
মুসবলম থারক না। 
. 
আজ লথরক েুইরশ্া িে  আরি মানুষ বিরয়  আরি লপ্রম ক া  কথা বচিাও ক রত্া না। এখন লত্া বিরয়  আরি লপ্রম না ক া 
খযাাঁত্ িযাপা  হরয় বিরয়রে। ত্া প  আসরলা সমকাবমত্া। পবিমা সমাজিযিস্থা ত্া লমরন বনরলা। এখন অর্াচা , পশ্বাচা । 
হয়রত্া একরশ্া িে  প  এগুরলাও এই অসভয পৃবথিীরত্ স্বাভাবিক িযাপা  হরয় র্ারি। 
. 
পবিমা সমাজ িযিস্থা িযবি স্বাধীনত্া আ  মুি বচিা  লোহাই বেরয় সমকাবমত্া, অর্াচা , পশ্বাচা - লক লমরন বনরত্ পার । সহয 
ক রত্ পার  । ত্ারে  লকিল সহয হয় না ইসলাম। ইসলারম  ‘barbaric(!) Shariah Law’। মানুষ র্খন বেত্ াত্রক ভুরল 
র্ায়, ত্ারে   িরক ভুরল র্ায়, ত্খন ত্ারে  জনয শ্য়ত্ান বনরু্ি হরয় র্ায়। লস ত্ারে  সামরন খা াপরক ভারলা আ  ভারলারক 
খা াপ বহরসরি উপস্থাপন কর । 
. 
বেনরশ্রষ এই মানুষগুরলাই লর্ আরলারক অন্ধকা  ভািরি, সরত্য  বিরুরদ্ধ োাঁড়ারি ত্ারত্ বক খুি লিশ্ী অিাক হিা  মরত্া বকেু 
আরে? 
. 
“আ  আবম সৃবষ্ট কর বে লোর্রখ  জনয িহু বিন ও মানুষ। ত্ারে  অি   রয়রে, (বকন্তু) ত্া বেরয় ত্া া বচিা কর  না, ত্ারে  
লচাখ  রয়রে, (বকন্তু) ত্া বেরয় ত্া া লেরখ না, আ  ত্ারে  কান  রয়রে, (বকন্তু) ত্া বেরয় ত্া া লশ্ারন না। ত্া া চতু্ষ্পে জন্তু  
মত্; ি ং ত্ারে  লচরয়ও বনকৃষ্টত্ । ত্া াই হল িারেল, নশ্বথলযপ ায়ণ।” [সূ া আল আ ােঃ ১৭৯] 

 
1) http://www.independent.co.uk/…/bestiality-legal-canada-supr… 

2) http://www.pewforum.org/…/pf_2017-06-26_muslimamericans-04…/ 

3) https://www.facebook.com/notes/shihab-ahmed-tuhin/the-oedipus-complex/1513593188674951/?hc_location=ufi 

 
 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/bestiality-legal-canada-supreme-court-a7073196.html
http://www.pewforum.org/2017/07/26/political-and-social-views/pf_2017-06-26_muslimamericans-04new-06/
https://www.facebook.com/notes/shihab-ahmed-tuhin/the-oedipus-complex/1513593188674951/?fref=mentions
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১৭৮ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১!!” পিব ১ 
-আবসে আেনান  

 

ইসলাম বনরয় পবিমা বিশ্ব এিং ত্ারে  প্রাচয লেশ্ীয় আেবশ্বক সিানরে  সমারলাচনা  মূল একবট বিষয় হল ননবত্কত্া। ত্া া 
বনরজরে  আধুবনকত্ারক একই সারথ প্রিবত্ ও ননবত্ক বহসারি োবি কর । অনযবেরক ইসলামরক অবত্  েণশ্ীল, পিাৎপে 
এিং অবনবত্ক প্রমারণ  লচষ্টা চলায়। বকন্তু আধুবনক পবিম আ  ত্ারে  আেবশ্বক জা জরে  ননবত্কত্া  িযাক-ল কিব লকমন? 
আসুন অন্ধকার   িল্প লশ্ানা র্াক। 
. 
“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১ !!” 
পিব ১  
--------------------- 
 
 
 
১. 
অপ্রত্যাবশ্ত্ভারি অবনধবাব ত্ কারল  জনয েুবট পাওয়া লিরে। নানা কা রন নজ ো ী লনই, জিািবেবহত্া লনই। বচিাহীন এিং 
আনন্দময় একটা সময়। আজ লথরক প্রায় ১৫ িে  আরি  কথা। সকাল ন’টা  মরত্া িাজরে। ল াে মাথায় বনরয় হাকিাক 
ক রত্ ক রত্ ওয়াকবা  া িাসা  সামরন  আন্ডা -কেিাকশ্ান বিবেং-এ  োে ঢালাই –এ  কাজ ক রে। নািা লশ্রষ এক 
ত্লা  সামরন  িা ান্দারত্ িরল্প  িই বনরয় িসরলও পুর াটা মরনারর্াি িইরয়  বেরক লনই। পড়া লেরল মারে মারেই এবেক 
ওবেক ত্াকাবচ্ছ। পাহাড়ী এলাকায় িাসা। বকংিা িলা র্ায় পাহাড় লকরট িানারনা আিাবসক এলাকা। িা ান্দা  িান বেক লঘাঁরষ 
োাঁবড়রয় পাহারড়  খবন্ডত্ বেরটরোাঁটা।  
. 
বিবেপ্ত ভারি এবেক ওবেক ত্াকািা  সময় লখয়াল হল িা ান্দা  পারশ্ পাহারড়  খবন্ডত্ বেরটরোটা  অংরশ্ োড়ারনা লকউ 
একজন আমা  বেরক ত্াবকরয় আরে। িই লথরক পুর াপুব  মাথা না উবঠরয় আড়রচারখ ত্াকালাম। সমিরয়সী একটা লেরল। জীনব-
মবলন লপাশ্াক। সম্ভিত্ পাত্া কুরড়ারত্ এই বেরক আসা। মরন হল আমা  চাইরত্ হারত্ ধ া িইরয়  প্রবত্ই েশ্বনাথবী  মরনারর্াি 
লিবশ্। আড়রচারখ লেরলটারক িা  েুরয়ক লেরখ বনরয় কায়ো কর  িইটারক ঘুব রয় ধ লাম র্ারত্ লেরলটা পুর া প্রচ্ছেটা লেখরত্ 
পায়। মরন মরন এক িাল লহরস বনলাম। স্বাভাবিক। লকনা  সময়ই িইটা  প্রচ্ছরে লচাখ আটরক বিরয়বেল। িইটা  িল্প বনরয় 
আবম সবন্দহান বেলাম। ত্িুও িলা র্ায় প্রচ্ছরে  আকষবরনই অনযানয িইগুরলারক লেরল এ িইটারক লিরে লনওয়া। মরন মরন 
িা করয়ক বনরজ  বপঠ চাপরড় বেলাম। কাজ লেরল সমিরয়সী একটা লেরল আমা  িইরয়  প্রচ্ছরে  বেরক ত্াবকরয় থাকা 
বনঃসরন্দরহ আমা  বসদ্ধারি  র্থাথবত্া  অকাটয প্রমান।  
. 
িইটা বেল লসিা প্রকাশ্নী  জনবপ্রয় বকরশ্া  হ   বসব রর্ । নব্বইরয়  েশ্রক  লশ্রষ  বেরক এে-োইলস, গুসিাম্পস, 
 সওরয়ল সহ হ  /বথ্রলা /সারয়ে বেকশ্ান জাত্ীয় বিবভন ওরয়স্ট্ানব বটবভ বসব র্ ও বসরনমা  জনবপ্রয়ত্া  সমরয় শুরু হরয়বেল 
“বকরশ্া  হ  ” বসব রর্ । লসিা প্রকাশ্নী  বনয়বমত্ পাঠকরে  কারে, বিরশ্ষ কর  সু্কল পড়ুয়া “বত্ন লিারয়ন্দা” পাঠকরে  
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কারে খুি দ্রুত্ই জনবপ্রয় ওরঠ বকরশ্া  হ   বসব র্। হ   বসব রর্  জনবপ্রয়ত্া  প্রভারি বকেুবেন বত্ন লিারয়ন্দা বসব র্ লথরকও 
“বকরশ্া  বচলা ” নারম বকেু িই প্রকাশ্ ক া হয়। আমা  হারত্ ধ া িইটা  নাম বেল িৃেমানি। প্রচ্ছরে বেল সিুজ  রঙ  
বিকৃত্ বিকট এক মুরখ  েবি। ৯৭ এ প্রকাবশ্ত্ “িৃেমানি” বেল লসিা-  বকরশ্া  হ   বসব রর্  প্রথম বেরক  িই এিং 
আমারে  (আমা  ও আপু  জরয়ন্ট লভনচা ) লকনা বকরশ্া  হ   বসব রর্  প্রথম িই। ললখরক  নাম, বটপু বকিব য়া।  
. 
২. 
লসিা  বকরশ্া  হ   বসব র্ আ  বসব রর্  ললখরক  নাম নানা কা ন প্রায় ভুলরত্ িরসবেলাম। িই পড়া  লনশ্া েীঘববেন 
লভািারলও ইংর বজ িল্প আ  বটবভ-লশ্া  মধযম মারন  নকল পড়া  চাইরত্ লসাসব মযারটব য়াল পড়াটাই লিবশ্ লবজকাল মরন হত্। 
এোড়া সু্করল  বেনগুরলারত্ সমূ্পণব অিস  সময়টা িইরয়  জনয ি াে থাকরলও সমরয়  সারথ সারথ িমািরয় িইরয়  জনয 
ি ােটা কমরত্ থারক। বটপু বকিব য়া  বিসৃ্মত্প্রায় নামটা মরন কব রয় লেয় ২০১৪ এ  জুন লথরক অিাস্ট্ পর্বি প্রকাবশ্ত্ লিশ্ 
বকেু বনউর্ ব রপাটব। প্রায় েু’মাস ধর  প্রকাবশ্ত্ এসি ব রপারটব  সা সংরেপ পাঠরক  জনয এখারন তু্রল ধ বে। 
. 
আিজবাবত্ক বশ্শু পরনবাগ্রাবে  ভয়ঙ্ক  একবট চি িাংলারেরশ্ িরসই েীঘব নয় িে  পথবশ্শুরে  িযিহা  কর  পরনবা বভবিও 
নত্ব  কর  আসবেল। আিজবাবত্ক বশ্শু পরনবাগ্রাবে  সরঙ্গ জবড়ত্ থাকা  অবভরর্ারি লেরশ্  বত্নজনরক লগ্রেত্া  কর রে 
পুবলরশ্  অপ াধ ত্েি বিভাি (বসআইবি)। ২০১৪ এ  ১০ জুন ইন্টা রপারল  লেয়া ত্রথয  বভবিরত্ বশ্শু পরণবাগ্রাবে নত্ব   
োরয় বসআইবি লগ্রেত্া  কর  বট আই এম েখরুিামান ও ত্া  েুই সহরর্ািীরক। বসআইবি  পুবলশ্ সুপা  আশ্ ােুল ইসলাম 
জানান, এ চি আিজবাবত্ক গ্রাহকরে  চাবহো অনুর্ায়ী লেরলবশ্শুরে  বেরয় পরনবা েবি নত্ব  ক রত্া। এ চরি  মূল লহাত্া বট 
আই এম েখরুিামান বটপু বকিব য়া নারম অবধক পব বচত্। ত্া  িাইর   পব চয় বত্বন লেরশ্  একবট খযাত্নামা প্রকাশ্না 
সংস্থা  বকরশ্া  বথ্রলা  ও হ   বসব রজ  ললখক। এোড়া ত্া  লিশ্ বকেু বশ্শুরত্াষ িল্প উপনযারস  িইও  রয়রে। বকন্তু সি 
বকেু োবপরয় এখন ত্া  অন্ধকা  জিরত্  পব চয়ই সামরন চরল এরসরে।  
. 
১৯৯১ সাল লথরক ১০ িে  বটপু লসিা প্রকাশ্নী  বকরশ্া  পবত্রকা  সহকা ী সম্পােক বেরলন। ২০০৩ সাল লথরক বে-লযাে 
আরলাকবচত্রী বহরসরি কাজ শুরু কর ন। িরড় লত্ারলন একবট েরটাগ্রাবেক লসাসাইবটও।  াজধানী  মুিোয় ত্া  একবট সু্ট্বিও 
 রয়রে। এ সময় ত্া  লত্ালা লেরল পথবশ্শুরে  বস্থ  েবি ইন্টা রনরট বিরশ্ষ কর  লেসিুক, টুইটা ম বিকা সহ সামাবজক 
লর্ািারর্াি মাধযরম আপরলাি ক রত্ন। এই েবি লেরখ সুইজা লযান্ড ও জামবাবন  পরনবা েবি  িযিসায়ী া ইন্টা রনরট  মাধযরম 
নি েবি পাঠারনা  প্রিাি লেয়। বিবনমরয় টাকা ও প্রিাি লেয়া হয়। প্রিারি  াবজ হয় বটপু। েুাঁসবলরয় ও টাকা  বিবনমরয় 
পথবশ্শুরে  সংগ্রহ কর  নি েবি তু্রল পাঠারত্ শুরু কর ন।  
. 
বকেু েবি পাঠারনা  প ই পরনবা েবি পাঠারনা  প্রিাি লেয়া হয় ত্ারক। শুরু হয় এই পরনবা েবি (বভবিও) নত্ব   কাজ। সময়টা 
২০০৫ সাল। নুরুল আবমন ও রে নুরু বময়া, নুরুল ইসলাম, সাহারুলসহ করয়কজরন  মাধযরম িবিসহ বিবভন্ন জায়িা লথরক 
বেন্নমূল লেরল বশ্শুরে  সংগ্রহ কর ন বটপু। মুিো  মাবনকনির   ওয়াসা ল ারি  ৫৭/এল/২ নম্ব  িাবড়  বনচত্লায় েুই 
রুরম  িাসা ভাড়া বনরয় জরম ওরঠ বে-লযাে েরটাগ্রাবে  আড়ারল পথবশ্শুরে  বেরয় পরনবা েবি বনমবাণ ও ইন্টা রনরট বিরেরশ্ 
পাঠারনা   ম মা িযিসা। নয় িের  কমপরে ৫০০ বশ্শু  পরণবাগ্রাবেক বভবিও নত্ব  কর  বটপু ও ত্া  সহরর্ািী া। ৮-১৩ 
িের   এসি পথবশ্শুরে  ৩০০-৪০০ টাকা লেওয়া  ললাভ লেবখরয় এ কারজ িযিহা  ক া হরত্া। 
. 
বটপু এিং ত্া  ওই সহরর্ািী া বশ্শুরে  সরঙ্গ বিকৃত্ লর্ৌনাচার  বলপ্ত হরত্ন। আ  লিবশ্  ভািই এসি বভবিও ক রত্ন বটপু 
বনরজই। একপর্বারয় এই জঘনয অপ াধ বটপু  লনশ্া ও লপশ্ায় পব ণত্ হরয় র্ায়। আোলরত্ লেওয়া জিানিবন্দরত্ বটপু 
িরলরেন, বত্বন পরনবা েবি নত্ব  কর  জামবাবন ও সুইজা লযারন্ড  বত্ন িযবি  কারে পাঠারত্ন। এাঁরে  এরককজরন  কাে লথরক 
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প্রবত্ মারস বত্বন ৫০ হাজা  কর  লেড় লাখ টাকা লপরত্ন। ত্রি ত্েিকা ী সংস্থা বসআইবি জাবনরয়রে, বটপু বকিব য়া ত্াাঁ  
নত্ব  পরনবা েবি ১৩বট লেরশ্  ১৩ জন নািব রক  কারে পাঠারত্ন। এসি লেরশ্  মরধয আরে কানািা, জামবাবন, সুইজা লযান্ড, 
আবেকা, উি  আরমব কা, মধয ইউর াপ ও মধযপ্রারচয  করয়কবট লেশ্। ত্েরি আর া জানা লিরে লিবশ্  ভাি েবি ও বভবিও 
পাঠারনা হরত্া জামবাবন ও সুইজা লযারন্ড। এ প  লসখানকা  িযিসায়ী া বিরশ্ব  বিবভন্ন লেরশ্ এসি পরনবা েবি বিবি ক রত্া। 
প্রবত্বট বসবি  জনয ৩শ্’ লথরক ৫শ্’ িলা  লপরত্ন বটপু। এই টাকা অনলাইন িযাংবকং ওরয়স্ট্ানব ইউবনয়রন  মাধযরম বটপু  
কারে পাঠারনা হরত্া। 
. 
বটপু  মাধযরম বশ্শু পরনবা েবি বিবি  েুই লহাত্া িাংলারেশ্ ঘুর  লিরেন। চলবত্ িের   প্রথম বেরক জামবাবন  এক পরনবা েবি 
বিরিত্া িাংলারেরশ্ এরসবেরলন। আ  ২০১২ সারল আরসন সুইজা লযারন্ড  আর ক পরনবা বিরিত্া। ত্া া ওরঠন ঢাকা  
আিাবসক লহারটরল। লস সময় বটপু ত্ারে  কারে লেরল বশ্শু পাঠান। ত্া া ওই বশ্শুরে  বনরয় বিকৃত্ লর্ৌনাচার  বলপ্ত হন। 
এজনয বটপু এিং ত্া  সহরর্ািী া লপরয়রেন ৮ হাজা  িলা ।  
. 
ইন্টা রপারল  লেওয়া ত্রথয  বভবিরত্ ১০ ও ১১ জুন বখলিাাঁও, মুিো এিং লিাড়ারন অবভর্ান চাবলরয় বটপু বকিব য়া এিং ত্া  
বত্ন সহরর্ািী নুরুল আবমন, নুরুল ইসলাম ও সাহারুলরক লগ্রেত্া  কর  বসআইবি  অিবানাইজি িাইম বটম। সু্ট্বিওরত্ 
আপবিক  অিস্থায় উদ্ধা  ক া হয় ১৩ িের   এক বশ্শু  সারথ বটপু  সহরর্ািী নুরুল ইসলানরক। বটপু  বখলিাাঁওরয়  
ত্া ািারি  ১৫১/২/৪২ নম্ব  িাবড়  িাসা ও সু্ট্বিও লথরক শ্ত্াবধক পরনবা বসবি, আপবিক  শ্ত্াবধক বস্থ  েবি, ৭০বট 
লুবব্ররকবটং লজল, ৪৮ বপস আন্ডা ওয়া , বস্ট্ল কযারম া, বভবিও কযারম া, কবম্পউটা  হািববিস্ক, বসবপইউ, লযাপটপসহ বিবভন্ন 
স িাম উদ্ধা  ক া হয়। 
. 
http://bit.ly/2atUZJi  
http://bit.ly/2aQzPe9  
http://bit.ly/2atZg5N  
http://bit.ly/2aPjZjN  
http://bit.ly/2aPjTsf  
http://bit.ly/2aPkiuM  
http://bit.ly/2auZpmn  
http://bit.ly/2atZFVN  
. 
বটপু বকিব য়া  বিকা  বলঙ্ক - http://bit.ly/2b1ZXiu  
বটপু বকিব য়া  ব্লি (সামওয়যা  ইন ব্লি) বলঙ্ক - http://bit.ly/2aHYxuv  
. 
উপর   ত্থযগুরলা ভয়ঙ্ক । ত্রি িািি অিস্থা এ  লচরয় লেগুন লিবশ্ ভয়ঙ্ক । বটপু বকিব য়া া একটা বিশ্াল লনটওয়ারকব  
লোট একটা অংশ্ মাত্র। বিশ্বিযাপী চাইে পরণবাগ্রাবে ও লপরিাোইল লনটওয়ারকব  িযাবপ্ত, েমত্া ও অবিশ্বাসয অসুস্থ অমানুবষক 
নৃশ্ংসত্া  প্রকৃত্ বচত্র এরত্াটাই ভয়ািহ লর্ প্রথম প্রথম এটা বিশ্বাস ক াটা একজন িযাবি  জনয কবঠন হরয় র্ায়। আ  
একিা  এ অসুস্থত্া ও বিকৃবত্  িািিত্া, মাত্রা, প্রসা , ও নািাল সম্পরকব একিা  জানা  প  এ ভয়ািহত্ারক মাথা লথরক েূ  
ক া প্রায় অসম্ভি হরয় োাঁড়ায়। আমারে  চা পারশ্  বিকৃত্ অসুস্থ পৃবথিীটা  এ এমন এক িািিত্া র্া সম্পরকব জানাটাই 
একজন মানুরষ  মনরক েত্বিেত্ কর  লেয়া  জনয র্রথষ্ট। এ এমন এক অন্ধকা  জিত্ র্ারত্ মূহুরত্ব  জনয উবক লেওয়া 
একজন মানুষরক আমৃতু্য ত্াড়া কর  লিড়ারত্ পার । 

http://bit.ly/2atUZJi
http://bit.ly/2aQzPe9
http://bit.ly/2atZg5N
http://bit.ly/2aPjZjN
http://bit.ly/2aPjTsf
http://bit.ly/2aPkiuM
http://bit.ly/2auZpmn
http://bit.ly/2atZFVN
http://bit.ly/2b1ZXiu
http://bit.ly/2aHYxuv
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.  
বটপু বকিব য়া  ললখা বকরশ্া  হ   বসব রর্  িইগুরলা  িযাক কাভার  সিসময় েুটা লাইন লেয়া থাকরত্া – “পাঠক, সািধান! 
ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম!!” এ লাইনেুরটা বকরশ্া  হ   বসব রর্  টযািলাইরন  মরত্া বেল। লসিা  িইগুরলা  পাত্ায় 
উরঠ আসা অন্ধকার   কবল্পত্ িল্পগুরলা  জনয লাইনেুরটারক অবত্শ্রয়াবি মরন হরলও, লর্ অন্ধকার  িািি  জিরত্  বচত্র তু্রল 
ধ রত্ র্াবচ্ছ ত্া  জনয এ লাইনেুরটারক লকানিরমই অতু্যবি িলা র্ায় না। ত্াই বটপু বকিব য়ারক বেরয় লর্ িরল্প  শুরু লস 
িরল্প  িভীর  লঢাকা  আরি বটপু  ভাষারত্ই সত্কব ক বে– 
. 
“পাঠক, সািধান!  
ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম!!” 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 
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১৭৯ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১!!” পিব ২ 
-আবসে আেনান  

 

বটপু বকিব য়ারক র্বে মযানুেযাকচা া  বহরসরি বচিা কর ন ত্রি ত্া  িানারনা বশ্শু পরণবাগ্রাবে  মূল বিবিবিউটা  এিং 
িযিহা কা ী া হল পবিমা বিরশ্ষ কর  ইউর াবপয়ান া। শুধুমাত্র লচারখ  েুধা লমটারনায় তৃ্প্ত না হরয় বটপু  এ ইউর াবপয়ান 
লিত্ারে  মরধয লকউ লকউ িাংলারেরশ্ ঘুর  লিরে। বকেু িলার   বিবনমরয় বটপু বকিব য়া ত্া  ইউর াবপয়ান লিত্ারে  জনয 
তৃ্বপ্ত  িযিস্থা কর রে। েুঃখজনক সত্য হল, লপরিাবেবলয়া লনটওয়াকব ও চাইে পরণবাগ্রাবে  বিশ্বিযাপী ধা া এটাই। বঠক লর্ভারি 
নাইবক-  মরত্া নিবশ্বক ব্রযান্ডগুরলা কম খ রচ ত্ারে  লপাশ্ারক  চাবহো লমটারনা  জনয মযানুোকচাব ং এ  কাজটা “তৃ্ত্ীয় 
বিরশ্ব ” লেশ্গুরলা  কারে আউটরসাসব কর , বঠক লত্মবনভারি পবিমা া বিকৃত্কামী া বশ্শু পরনবাগ্রাবে নত্ব  এিং বশ্শুকারম  
জনয বশ্শু সংগ্ররহ  কাজটা আউটরসাসব কর । বটপু বকিব য়া  মরত্া এ কম এ ইন্ডাবি  আর া অরনক মযানুেযাকচা া  েবড়রয় 
আরে বিশ্বজুরড়। বত্নবট উোহ ন তু্রল ধ বে-  
. 
. 
ব চািব হাকল – ১৯৮৬ লত্ বব্ররটরন জমারনা হাকল ত্া  “লনশ্া ও লপশ্া ” িািিায়রন  জনয লিরে লনয় েবেন পূিব এবশ্য়ারক। 
লাওস, কযারম্বাবিয়া, বসঙ্গাপু  এিং ইবন্ডয়ারত্ পেচা না থাকরলও হাকল ত্া  মূল লিইস বহরসরি লিরে লনয় মালয়বশ্য়ারক। 
কুয়ালামপুর   আরশ্পারশ্ বিবভন্ন োব দ্র োব দ্রকিবলত্ অিল ও জনরিাষ্ঠী  মারে সবিয় বিষ্টান বমশ্না ীরে  সারথ সম্পরকব  
কা রন সহরজই হাকল মালয়বশ্য়ারত্ বনরজ  জনয জায়িা কর  লনয়। কখরনা বে-লযাবেং েরটাগ্রাো , কখরনা িকুরমন্টাব  
পব চালক, কখরনা ইংর জী বশ্েক, আ  কখরনা বনেক বিষ্টান বমশ্না ী বহরসরি মালয়বশ্য়া সহ েবেন এবশ্য়া  বিবভন্ন েব দ্র 
জনরিাষ্ঠী  বশ্শুরে  কাোকাবে লপৌেুরত্ সেম হয় হাকল।  
. 
২০০৬ লথরক শুরু কর  প্রায় ৮ িের   লিবশ্ সময় ধর  েবেন এবশ্য়া  বিবভন্ন লেরশ্ েব দ্র বশ্শুরে  উপ  লর্ৌন বনর্বাত্ন 
চালায় হাকল। ত্া  বনর্বাত্রন  বশ্কা  হয় ৬ মাস লথরক ১৩ িে  িয়সী েুইশ্’  লিবশ্ বশ্শু। লগ্রেত্ার   সময় ত্া  লযাপটরপ 
পাওয়া র্ায় বিশ্ হাজার   লিবশ্ পরণবাগ্রাবেক েবি। বশ্শু ধষবরন  বভবি এিং েবি ইন্টা রনরট  মাধযরম বিবি ক রত্া হাকল। 
েবি ও বভবিও  সারথ লর্াি ক রত্া বিবভন্ন মিিয, কযাপশ্ান। এ কম একবট ওরয়িরপারষ্ট হাকল ললরখ –  
“পবিমা মধযবিি ঘর   বশ্শুরে  চাইরত্ েব দ্ররে  বশ্শুরে  পটারনা অরনক, অরনক লিবশ্ সহজ।“  
. 
বত্ন িে  িরয়সী একবট লমরয় বশ্শুরক ধষবন ত্ অিস্থা েবি  বনরচ িবিবত্ হাকরল  মিিয বেল – “আবম লটো লপরয় লিবে! 
আমা  কারে এখন একটা ৩ িের   িাচ্চা আরে লর্ কুকুর   মরত্া আমা  আনুিত্য কর । আ  এ বনরয় মাথা ঘামারনা  মরত্া 
লকউ এখারন লনই!”  
. 
অনযানয বশ্শুকামীরে  জনয প ামশ্ব এিং বিবভন্ন িাইিলাইন সম্ববলত্ "Paedophiles And Poverty: Child Lover Guide"” 
নারম একবট িইও বলরখবেল ব চািব হাকল। হাকরল  স্বে বেল েবেন এশ্ীয় ি ীি লকান লমরয়রক বিরয় কর  একবট অনাথ 
আশ্রম লখালা র্ারত্ কর  বনয়বমত্ নতু্ন েব দ্র বশ্শুরে  সাপ্লাই পাওয়া র্ায় লকান োরমলা োড়াই। ২০১৪ সারল ব চািব হাকলরক 
লগ্রেত্া  ক া হয়।  
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. 
http://bit.ly/2ahsaVd  
http://bit.ly/2azfNjo  
http://bit.ly/2aMBJeb  
http://bit.ly/2auZWEM  
http://bit.ly/2aAOeXx  
. 
. 
লেবি বপটস – হাকরল  জরম  আরিই হাকরল  স্বেরক িািরি পব ণত্ কর বেল লেবি বপটস। সি  েশ্রক  মাোমাবে লথরক 
শুরু কর  ১৯৯১ পর্বি প্রায় ১৭ িে , লিায়ারত্ গুরুকুল নারম একবট অনাথ আশ্রম পব চালনা কর  লেবি। হাকরল  মরত্া 
লেবিও বেল কযাথবলক চারচব  সারথ রু্ি। এলাকায় মানুষ ত্ারক বচনরত্া লায়ন ক্লারি  বসবনয়  সেসয, বনবিবিােী সমাজরসিক 
‘োো  লেবি’ বহরসরি। বটপু বকিব য়া এিং ব চািব হাকরল  মরত্াই োো  লেবি  আরয়  উৎস বেল লপরিাবেবলয়া এিং চাইে 
পরণবাগ্রাবে। ত্া  সারথ সম্পকব বেল বব্ররটন, হলযান্ড, অযারমব কাসহ বিবভন্ন লেরশ্  বশ্শুকামী সংিঠরন । োো  লেবি ত্া  
আশ্ররম  বশ্শুরে  ইউর াবপয়ান টুব স্ট্, বিরশ্ষ কর  সমকামী ইউর াবপয়ান পুরুষরে  কারে ভাড়া বেরত্ন। বশ্শুরে  ধষবরন  
বিবভন্ন অিস্থা  েবি তু্রল ইউর াপীয়ান লিত্ারে  কারে বিবিও ক রত্া লেবি। বনরজও অংশ্গ্রহন ক রত্া ধষবরন। বিরশ্ষ 
“ক্লারয়ন্টরে ” মনমরত্া বশ্শু সংগ্রহ কর  ত্ারে  ইউর ারপ পাঠারনা  িযিস্থাও ক া হরত্া লেবি  “গুরুকুল” লথরক। এভারি 
প্রায় েুই েশ্ক ধর  োো  লেবি লিায়ারত্ িরড় লত্ারল এক বিশ্াল ইন্ডাবি।  
. 
লেবি  এসি কার্বকলারপ  সারথ বিবভন্ন বিরেশ্ী িযাবি এিং আিজবাবত্ক চি জবড়ত্ এমন প্রমান থাকা সরত্ত্বও লিায়া   াজয 
স কা  এিং লকন্দ্র স কা  সিবাত্বক লচষ্টা কর  এ বিষয়গুরলা চাপা লেয়া । এমনবক প্রথম পর্বারয় লচষ্টা ক া হরয়বেল েুিবল 
মামলা বেরয় লেবিরক খালাস লেয়া । লখাে  ারজয  এটনবী লজনার ল এিং িায়াল জারজ  বিরুরদ্ধ অবভরর্াি ওরঠ লেবি  
বিরুরদ্ধ পাওয়া প্রমান ও নবথপত্র ধ্বংস ক া  লচষ্টা ।  
. 
উচু মহরল  এসি কূটরকৌশ্রল  সামরন রুরখ োড়ায় বকেু বশ্শু অবধকা  সংস্থা  এিং কমবী। ত্ারে  একজন বশ্লা িা বস। 
 াজয স কা , মযী, বিচা বিভাি এিং বমবিয়া  বিরুরদ্ধ বিরয় লেবি বপটরস  মামলা  িযাপার  েৃঢ় অিস্থান বনরয়বেরলন বশ্লা। 
লগ্রেত্া কালীন ল ইরি োো  লেবি  িযারট পাওয়া র্ায় ড্রািস, লপইন বকলা , এিং বসব রি  এক বিশ্াল কারলকশ্ান। িযাট 
লথরক উদ্ধা  ক া হয় ২৩০৫ বট পরণবাগ্রাবেক েবি। মামলা  কা রন বশ্লা িাধয প্রবত্বট েবি খুবটরয় খুবটরয় লেখরত্। োো  
লেবি  িযারট পাওয়া ২৩০৫ বট েবিরত্ লর্ অন্ধকা  অমানুবষক নপশ্াবচকত্া  জিত্রক বত্বন লেরখবেরলন ত্া  ভয়ািহ সৃ্মবত্ 
আমৃতু্য ত্ারক ত্াড়া কর  লিড়ারি িরলই বশ্লা  বিশ্বাস।  
. 
লিইবল ইবন্ডরপরন্ডন্টরক লেয়া সাোৎকার  বশ্লা িরলন -  
“সিরচরয় ভয়ঙ্ক  েবিবট বেরল আড়াই িে  িরয়সী একবট লমরয় । লমরয়বটরক লোট লোট হাত্ আ  পা গুরলা ধর  ত্ারক 
চযাংরোলা কর  অরনকটা হযামরক  মরত্া কর  েুবলরয়  াখা হরয়বেল...একটা বিশ্ালরেহী ললাক...ললাকটারক...ললাকটা  শ্ ীর   
আংবশ্ক লেখা র্াবচ্ছল...িাচ্চাটারক ধষবন ক বেল। িাচ্চাটা  কুাঁচকারনা লচহা ায় েুরট বেল প্রচন্ড িযাথা আ  শ্রক  োপ। েবি 
লেরখও পব ষ্কা  লিাো র্াবচ্ছল িাচ্চাটা সিবশ্বি বেরয় বচৎকা  ক বেল। “  
. 
েবিগুরলা লেখা  প  বশ্লা বসদ্ধাি লনন লর্রকান মূরলয লেবি  সরিবাচ্চ শ্াবি বনবিত্ ক া । ১৯৯২ সারল লেবি বপটরস  
বিরুরদ্ধ চাজববশ্ট লেয়া হয়, এিং ৯৬ এ  মারচব ত্ারক র্ািিীিন কা ােণ্ড লেওয়া হয়। কা াভগ্রত্ অিস্থায় ২০০- সারল লেবি 

http://bit.ly/2ahsaVd
http://bit.ly/2azfNjo
http://bit.ly/2aMBJeb
http://bit.ly/2auZWEM
http://bit.ly/2aAOeXx
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বপটস মা া র্ায়। 
. 
http://bit.ly/2aQxJuW  
http://ind.pn/2atVuD3  
http://bit.ly/2atZDgG  
http://bit.ly/2aN0QxZ 
. 
. 
বপটা  স্কাবল – বপটা  স্কাবল  িরল্প  মরত্া এরত্া বিকৃত্, নৃশ্ংস, এরত্াটা বিশুদ্ধ নপশ্াবচকত্া  কাবহনী খুি সম্ভিত্ আমারে  এ 
বিকৃবত্  রু্রিও খুি লিবশ্ খুরজ পাওয়া র্ারি না। স্কাবল অরিবলয়ান। বনজ লেরশ্ িযািসাবয়ক েরি  প  বনরজরক লেউবলয়া 
লঘাষণা কর  চরল আরস বেবলপাইরন। বকেুবেন ব রয়ল এরস্ট্ট িযিসা  লচষ্টা  প  মরনারর্াি লেয় আিজবাবত্ক িাজার   জনয 
চাইে পরণবাগ্রাবে িানারনায়। লিইস বহরসরি লিরে লনয় োব দ্র কিবলত্ বমন্দানাওরক। িরড় লত্ারল এক চাইে পরণবাগ্রাবে 
সাম্রাজয। 
. 
বটপু বকিব য়া, হাকল আ  োো  লেবি  মরত্া স্কাবলও বনরজই বেল, অবভরনত্া, বস্ক্রপ্ট  াইটা  ও পব চালক। ত্রি িাবক া 
শুধুমাত্র বশ্শুকারম  িবন্ডরত্ সীমািদ্ধ থাকরলও, স্কাবল  বিকৃবত্রক বনরজ র্ায় আর কবট পর্বারয়। লস বশ্শুকারম  সারথ বমশ্রণ 
ঘটায় টচবার  । স্ক্লাই   সিরচরয় ভয়ঙ্ক  বভবিওরত্ ধষবরন  পাশ্াপাবশ্ মা াত্বক পর্বারয়  টচবা  ক া হয়, ১৮ মাস িরয়সী একবট 
লমরয়বশ্শুরক। ১২ ও ৯ িের   েুবট লমরয়রক িাধয ক া হয় ধষবন ও বনর্বাত্রন অংশ্গ্রহন ক রত্। র্খন বভবিও িন্ধ থাকরত্া 
ত্খন িন্দী এ লমরয় েুবটরক স্কাবল ত্া  িাসায় বিিস্ত্র অিস্থায় কুকুর   লচইন পবড়রয়  াখরত্া এিং ত্ারে  িাধয ক রত্া িাসা  
আবঙ্গনারত্ বনরজরে  কি  খুড়রত্। প িত্বীরত্ এরে  একজনরক স্কাবল হত্যা কর , এিং বনরজ   ান্নাঘর   টাইলরস  বনরচ 
লমরয়বট  লাশ্ লুবকরয়  ারখ। লমরয়বটরক হত্যা ক া  বভবিও স্কাবল ধা ন কর  এিং ইন্টা রনরট  মাধযরম বভবিওবট বিবি ক া 
হয়।  
. 
স্ক্লাবল  বভবিওগুরলা োিানরল  মরত্া েবড়রয় পরড় ইউর াবপয়ান লপরিাোইল এিং চাইে পরণবাগ্রাবে লনটওয়ারকব।  াত্া াবত্ 
স্কাবল এিং ত্া  সাইট পব ণত্ হয় “লসরলবব্রবট কাট-বহর ারত্”। শুরুরত্ ত্া  বভবিওগুরলা  জনয Pay-Per View Streaming 
অো  ক রলও, চাবহো ওিং জনবপ্রয়ত্া িাড়া  েরল এক পর্বারয় স্কাবল লাইভ বিবমং ক া শুরু কর । ২০১৫ এ  লেব্রুয়াবত্ররত্ 
স্ক্লাবল ও ত্া  সহরর্ািী েুই বেবলবপনী ত্রুণীরক লগ্রেত্া  ক া হয়। ত্েিকা ী অরিবলয়ান ও বেবলবপরনা পুবলরশ্  ধা না 
বিবভন্ন সমরয় বপটা  কমপরে ৮ জন বশ্শু  উপ  লর্ৌন ও শ্া ীব ক বনর্বাত্ন চালারনা  বভবিও ধা ন কর রে। ত্রি প্রকৃত্ 
সংখযাটা আর া লিবশ্ হরত্ পার ।  
. 
http://bit.ly/2ax6AuF  
http://bit.ly/2ahqlHI  
http://bit.ly/2aPkydq  
http://bit.ly/2aMByzz  
http://bit.ly/2azf9Co 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 

http://bit.ly/2aQxJuW
http://ind.pn/2atVuD3
http://bit.ly/2atZDgG
http://bit.ly/2aN0QxZ
http://bit.ly/2ax6AuF
http://bit.ly/2ahqlHI
http://bit.ly/2aPkydq
http://bit.ly/2aMByzz
http://bit.ly/2azf9Co
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১৮০ 

প্রমাণ এিং বিশ্বারস  মধযকা  পাথবকয 
-মাহেুজ আল আবমন 
 

প্রমাণ আ  বিশ্বাস, েুবট েুই লমরু  বভন্ন েুবট বিষয়। ২+২=৪, এটা প্রমাবণত্ েযাে, পৃবথিী সূরর্ব  চা বেরক লঘার  এটাও 
প্রমাবণত্, চন্দ্র ও সূর্ব পর্বায়িরম বেন ও  াত্ আিত্বন ঘটায়, এই সিই প্রমাবণত্। 
এখন প্রশ্ন হরলা, লর্টা অলর বি প্রমাবণত্, লসটা বিশ্বাস ক া আ  না ক া  বকেু আরে বক? লর্টা এমবনই প্রমাবণত্, লসটা 
অবিশ্বাস ক া  মত্ লকান অপশ্ন ই আসরল িাবক থারক না। সৃবষ্টকত্বা  অবিত্ব বিশ্বাস একবট লর্ৌবিক বিশ্বাস, স্বভািজাত্, 
জমিত্ বিশ্বাস। মানুষ ত্া  চা পারশ্ ত্াকারলই স্রষ্টা  অবিরত্ব  বনেশ্বন এমবনরত্ই লচারখ পরড়, এই পর্বি আবিষৃ্কত্ ৯৩ 
বিবলয়ন আরলাকিরষব  মহাবিশ্ব স্রষ্টা োড়া সৃবষ্ট এিং এরত্া বনখুাঁত্ভারি সি বকেু বনয়যণ লর্ সম্ভি নয়, ত্া লর্ লকান লর্ৌবিক 
মবিষ্ক সহরজই অনুধািণ ক রত্ জারন। 
. 
এখারন প্রমারণ  জনয বিজ্ঞারন  মানেন্ড লটরন আনা মারন বিজ্ঞানরকই বনরজ  মরন  অজারি স্রষ্টা বহরসরি লমরন লনয়া, র্বেও 
একজন নাবিক না িুরে অথিা বনরজ প ীো না কর , বিজ্ঞান র্া িরল ত্াই লমরন লনয়, অথচ এই বিজ্ঞানই প্রবত্বনয়ত্ 
পব িত্বনশ্ীল। 
মানুষরক লর্রহতু্ এই পৃবথিীরত্ প ীো ক া হরচ্ছ, লসরহতু্ এখারন অপশ্ন  াখাই হরয়রে এমনভারি, লর্ বিশ্বাস ক া  লস 
লর্মন বনেশ্বন খুাঁরজ পারি, লর্ অবিশ্বাস ক া  লসও লকান না লকান অজুহাত্ খুাঁরজ পারি। িযাপা টা এমন না লর্, আল্লাহ ত্াআলা 
একবেন লনরম এরস সিাইরক লেবখরয় িলরলন, আবম আল্লাহ। ত্া পর ই সিাই বিশ্বাসী হরয় ধমব কমব ক া শুরু কর  লেরি! 
মানুরষ  বিশ্বাস অবিশ্বাস ত্া  ইবন্দ্ররয় , িা িুবদ্ধিৃবিক বসদ্ধারি  লচরয় ি ং মানবসক বসদ্ধাি িা লর্ৌবিক বসদ্ধারি  উপ  লিবশ্ 
বনভব  কর । 
. 
লর্ অবিশ্বাস ক া  বনয়ত্ কর ই লেরলরে, লস লকান না লকান অজুহাত্ খুাঁরজ লি  ক রিই, লকরনানা র্বে লস ত্া না কর , ত্রি 
ত্া  বনরজরক সমূ্পণব িেরল লেলরত্ হরি, র্া লস মন লথরক চায়না। আল্লাহ লত্া িরলরেন ই-  
"র্বে আবম ত্ারে  সামরন আকারশ্  লকান ে জাও খুরল লেই আ  ত্ারত্ ও া বেনভ  আর াহণ ও ক রত্ থারক, ত্িুও ও া 
একথাই িলরি লর্, বনবিত্ আমারে  েৃবষ্ট  বিভ্রাট ঘটারনা হরয়রে অথিা আম া র্ােুগ্রি হরয় পরড়বে।" (সূ া বহজ - ১৪-১৫) 
. 
মানুষ লকরনা নাবিক সাজরত্ চায় ত্া  সহজ একটা কা ণ িলবে- মানুষ র্খন বনরজ  মন মত্, লখয়াল খুবশ্ মত্, প্রিৃবি  
অনুস ণ ক রত্ বিরয় লেরখ ধমব লসইখারন মূল িাধা, ধমব লসখারন লসইগুরলারক বিবসবপ্লন এ  মরধয আনরত্ িরল লসই অনুর্ায়ী 
চলরত্ িরল, লসই জনয ত্া  বিরুরদ্ধ অি  লক নত্ব  ক রত্ আ  বনরজ  লখয়াল খুবশ্ মত্ চলরত্ বিপ ীত্ এক শ্বিশ্ালী 
অিস্থান এ  ে কা  হয়, আ  ত্খনই মানুষ নাবিকত্া লক ইচ্ছাকৃত্ ভারি বনরজ  আেশ্ব বহরসরি লিরে লনয়া  লচষ্টা কর । 
. 
লকরনানা পাপ ক রত্ বিরয় ত্া  মরন লর্ আঘাত্, কষ্ট অনুভূত্ হয়, ত্া  প্রবত্ অি  লক সহনীয় কর  তু্লরত্ আ  পাপ চাবলরয় 
লর্রত্ অি  লক পাপ এ  কষ্ট বির াধী খািা  খাওয়ারত্ হয়, আ  লসখান লথরকই নাবিকত্া  উৎপবি ঘরট। লকান মানুরষ  
পরেই নাবিক হওয়া আসরল সম্ভি নয়। লকরনানা স্রষ্টা  প্রবত্ বিশ্বাস মানুরষ  স্বভািজাত্ এক নিবশ্ষ্টয। সাইে বনরজও িযাপা টা 
এবড়রয় লর্রত্ পার না- লর্টা লক িলা হয় “িি মবলবকউল”। 
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. 
স্রষ্টা  অবিত্ব সবত্যকা  অরথব অির  ধা ণ ক রত্ ত্ারক বনরজ  জীিরন  সকল সমসযা  সমাধান, স্ট্যান্ডািব আ  অবিরত্ব  
প্ররয়াজরনই ত্া  লেয়া বনয়ম কানুন পালরন  মধয বেরয় খুাঁজরত্ হয়, অনুধািন ক রত্ হয়। ত্থয প্রমাণ, বনজস্ব রু্বি  মা পযাাঁরচ 
স্রষ্টারক বনরজ  মত্ অস্বীকা  ক া মারনই বনরজ  স্বাথব িাাঁচারত্ সুবিধািােী নাবিক সাাঁজা! 
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১৮১ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম - ১!!” (লশ্ষ পিব) 
-আবসে আেনান  

 

বটপু বকিব য়া, ব চািব হাকল, লেবি বপটস, বপটা  স্কাবল। বভন্ন বভন্ন লেরশ্  বভন্ন বভন্ন িযাকগ্রাউরন্ড  হওয়া সরত্ত্বও ত্ারে  মরধয, 
ত্ারে  অপ াধ এিং বিকৃবত্  মরধয লিশ্ বকেু লর্ািসূত্র বিেযমান। এ া সিাই বশ্কার   জনয লিরে বনরয়বেল োব দ্রপীবড়ত্ 
এবশ্য়ান বশ্শুরে । এরে  মূল অবিরয়ে এিং ক্লারয়ন্ট লিইস বেল পবিমা, বিরশ্ষ কর  ইউর াবপয়ান। আ  এ া চা জনই 
চাইে পরণবাগ্রাবে এিং লগ্লািাল লপরিাবেবলয়া লনটওয়ারকব  সাপ্লাই লচইরন  খুি েুদ্র একটা অংশ্। খুি অল্প পুবজরত্, এিং অল্প 
সময় এ া সেম হরয়বেল বিশ্াল লগ্লািাল লনটওয়াকব িরড় তু্লরত্ বকংিা এধ রন  লনটওয়ারকব  সারথ সংরু্ি হরত্। এ 
েৃবষ্টরকান লথরক এ চা জনরক সেল উরেযািাও িলা র্ায়।  
. 
এ চা  জন ধ া পরড়রে এটা মরন কর  আম া আত্বতৃ্বপ্ত লভাি ক রত্ই পাব , বকন্তু িািিত্া হল একটা বিশ্াল মারকবট, একটা 
বিপুল চাবহো বেল িরল, আরে িরলই এরত্া সহরজ এ ললাকগুরলা ত্া া র্া কর রে ত্া ক রত্ সেম হরয়বেল। আমারে  কারে 
এ ললাকগুরলা  কাজ, ত্ারে  বিকৃবত্, ত্ারে  নপশ্াবচকত্া র্রত্াই অবচিনীয় মরন লহাক না লকন িািিত্া হল বপটা  স্কাবল 
বকংিা বটপু বকিব য়া া এ অন্ধকা  জিরত্  িিোো  না, ত্া া িড়রজাড়  ািা  লমারড়  মােকবিরিত্া। একজন লগ্রেত্া  
হরল ত্া  জায়িায় আর কজন আসরি।  
. 
২০১৪ লত্ ব চািব হাকরল  লগ্রেত্ার   প  ২০১৫, লসরপ্টম্ব  লগ্রেত্া  হয় বিশ্বিযাপী েবড়রয় থাকা বশ্শুকামী ও 
বশ্শুবনর্বাত্নকা ী লনটওয়ারকব  লহাত্া ৭ বব্রবটশ্ । ভয়ঙ্ক  অসুস্থত্ায় লমরত্ ওঠা এই ললারক া ইন্টা রনরট  মাধযরম বশ্শুরে  
উপ  ত্ারে  নপশ্াবচক বনর্বাত্রন লাইভ বিবমং িা স াসব  সম্প্রচা  ক রত্া। বিরশ্ষ অো  বহরসরি ত্া া লাইভ চযারট  
মাধযরম অনযানয বশ্শুকামীরে  সুরর্াি বেরত্া বঠক বকভারি বশ্শুরে রক বনর্বাত্ন ও ধষবন ক া হরি ত্া  ইেিাকশ্ান লেিা । 
এভারি ত্া া অরথব  বিবনমরয় বনরজরে  সহ-মুিবচিকরে  আনরন্দ  িযিস্থা ক রত্া। বব্ররটন জুরড় এ কম আর া অরনক সবিয় 
লনটওয়ারকব  অবিরত্ব  প্রমান বমরলরে। 
http://bit.ly/26aoSXO। 
. 
লেবি বপটরস  লগ্রেত্ার   প ও লিায়া  বশ্শুকাম বভবিক টুব স্ট্ ইন্ডাবি  প্রসা  লথরম থারকবন। োো  লেবি  শূ্নযস্থান পু ন 
কর রে অনয আর া অরনক লেবি। লত্রহলকা.করম  ২০০৪ এ  একবট অনুসন্ধানী ব রপাটব অনুর্ায়ী প্রবত্িে  প্রায় ১০,০০০ 
লপরিাোইল লিায়া লথরক ঘুর  র্ায়। লিায়ায় অিস্থানকালীন সমরয় প্রবত্বট লপরিাোইল িরড় আটজন বশ্শু  উপ  লর্ৌন বনর্বাত্ন 
চালায়। 
http://bit.ly/2aPkH0u  
http://bit.ly/2aQxpfC  
. 
২০১৫ লত্ অরিবলয়ারত্ লগ্রেত্া  হয় মযাবথউ গ্রযাহযাম। ২২ িে  িরয়সী নযারনারটকরনালবজ  োত্র মযাবথউ বনরজ  িাসা লথরক 
িরড় লত্ারল এক অনলাইন চাইে পণবগ্রাবে এিং লপরিাবেবলয়া সাম্রাজয। মযাবথউ বনরজ কখরনা স াসব  লর্ৌন বনর্বাত্রন 
অংশ্গ্রহন না ক রলও সবিয় লপরিাোইলরে  জনয লস অসংখযা সাইট এিং লো াম লহাস্ট্ ক ত্। বিরশ্ষভারি বশ্শুরে  উপ  

http://bit.ly/26aoSXO
http://bit.ly/2aPkH0u
http://bit.ly/2aQxpfC
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ধষবরন  সারথসারথ চ ম মাত্রা  শ্া ীব ক বনর্বাত্রন  বভবিও প্ররমাট ক া বেল মযাবথউ  লস্পশ্াবলবট। মযাবথউ  লনটয়ারকব  সারথ 
সম্পকব বেল আর ক অরিবলয়ান বপটা  স্কাবল ।  
http://bit.ly/2aSy25e  
. 
১৫-লত্ই লগ্রেত্া  হয় আর ক অরিবলয়ান শ্যানন মযাককুল। স কা ী কমবচা ী শ্যানন কাজ ক ত্ স কা ী প্রবত্ষ্ঠান 
অযাবিরলইি চাইে লকয়া  লসন্টার । এ লসন্টার   বিবভন্ন বশ্শু া বেল শ্যানরন  বভকবটম, এিং ত্ারে  অবধকাংশ্ বেল ৩-৪ িে  
বকংিা িয়সী বকংিা ত্া  লচরয়ও লোট। শ্যানন লর্ৌন বনর্বাত্ন এিং ধষবরণ  বভবিও বনরজ  সাইট ও লো ারম  মাধযরম আপরলাি 
ও বিবি ক রত্া। খুি কম সমরয়ই শ্যানরন  সাইট ও লো াম কুখযাবত্ অজবন কর । 
. 
http://bit.ly/2ax9gbW  
http://bit.ly/2aSBdtP  
http://ab.co/1UpMm3Q 
.  
এভারি প্রবত্বট শূ্নযস্থানই লকউ না লকউ পূ ন কর  বনরয়রে। বটপু বকিব য়া  ল রখ র্াওয়া স্থানও লর্ অনয লকউ েখল কর  লনয় 
বন এটা মরন ক াটা লিাকাবম। আম া জানরত্ পা বে না হয়রত্া, বকন্তু র্রত্ােন পর্বি চাবহো থাকরি ত্রত্ােন লর্ািান 
আসরিই। সহজ সমীক ণ। ইরকানবমে ১০১। ২০০৬ এ প্রকাবশ্ত্ ওয়ালিীট জানবারল প্রকাবশ্ত্ একবট ব রপাটব অনুর্ায়ী চাইে 
পরণবাগ্রাবেরত্ প্রবত্িে  ললনরেন হয় ২০ বিবলয়ন িলার   লিবশ্। এটা ২০০৬ এ  ত্থয। িত্ েশ্ িের  মারকবরট এরসরে 
হাকল, স্কাবল, শ্যানন, গ্রযাহারম  মরত্া আর া অরনক “উরেযাািা”, লিরড়রে মারকবরট  আকা । ২০১১ সারল  একবট ব সাচব 
অনুর্ায়ী ২০০৮ লথরক ২০১১, এ বত্নিের  অনলাইরন চাইে পরণবাগ্রাবে সংিাি ইরমজ এিং বভবিও িৃবদ্ধ লপরয়রে প্রায় 
৭৭৪%।  
http://on.wsj.com/2aAOh5I  
http://bit.ly/2aPkxpT  
. 
ইরন্ডেি ইন্টা রনট িা সাধা নভারি ইন্টা রনট িলরত্ আম া র্া িুবে ত্া  তু্লনায় বিপওরয়ি প্রায় ৫০০ গুন িড়। এ 
বিপওরয়রি  ৮০% লিবশ্ বভবর্ট হয় বশ্শুকাম, বশ্শু পরণবাগ্রাবে এিং বশ্শুরে  উপ  টচবার   বভবিও ইরমরজ  লখারজ।  
http://bit.ly/2aQyq7p  
. 
. 
বিষয়টা  িযাপকত্া একিা  বচিা করুন। এ বিকৃবত্  প্রসার   মাত্রাটা অনুধািরন  লচষ্টা করুন। পৃবথিীরত্ আ  কখরনা 
এধ রন  বিকৃবত্ লেখা র্ায় বন এটা িলাটা ভুল হরি। পরম্পই, িা গ্রীরস  কামবিকৃবত্  কথা আম া জাবন, আম া জাবন সরিাম 
আ  িরমা াহ  ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রোয় কওরম লূরত্  কথা। বকন্তু িত্বমারন আম  র্া লেখবে এ মাত্রা  বিকৃবত্ ও ত্া  বিশ্বায়ন, এ 
মাত্রা  িযিসায়ন, এ িযাবপ্ত মানি ইবত্হারস  আরি কখরনা লেখা লিরে িরল আমা  জানা লনই। লকন এরত্া মানুষ এরত্ আগ্রহী 
হরচ্ছ? লকন জযাবমবত্ক হার  এ ইন্ডাবি প্রসাব ত্ হরচ্ছ? লকন এরত্াটা লমৌবলক পর্বারয় মানুরষ  অবিশ্বাসয বিকৃবত্ ঘটরে এ 
হার ? লকন মানুরষ  বেত্ ারত্  বিকৃবত্ ঘটরে? আ  লকনই এ কম নপশ্াবচক ঘটনা  প ও এধ রন  ইন্ডাবি শুধু বটরকই 
থাকরে না ি ং আর া িড় হরচ্ছ? শ্যানন-স্কাবল-বটপু বকব য়ারে  এ লনটওয়ারকব  িিোো  কা া? লকান খুাঁবট  লজার  ত্া া 
লথরক র্ারচ্ছ ধ ারোয়া  িাইর ?  
. 
এরক বক শুধুমাত্র বিবচ্ছন লকান ঘটনা, বকংিা অসুস্থত্া িরল োয় এড়ারনা সম্ভি? সমসযাটা বক বচ াচব ত্ কাল লথরকই বেল এিং 

http://bit.ly/2aSy25e
http://bit.ly/2ax9gbW
http://bit.ly/2aSBdtP
http://ab.co/1UpMm3Q
http://on.wsj.com/2aAOh5I
http://bit.ly/2aPkxpT
http://bit.ly/2aQyq7p
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িত্বমান আধুবনক সভযত্া  রু্রি এরস এ  প্রসা  িৃবদ্ধ লপরয়রে? নাবক এ  লপেরন ভূবমকা  রয়রে বমবিয়া ও পপুলা  
কালচার  ? বিষয়বট বক লমৌবলক ভারি মানুরষ  লর্ৌনত্া  মারে বি াজমান লকান বিকৃবত্  সারথ রু্ি? নাবক এ বিকৃবত্ আধুবনক 
পবিমা েশ্বরন  লর্ৌনবচিা এিং আধুবনক পবিমা সভযত্া  লমৌবলক অংশ্? 

ইন শ্া আল্লাহ চলরি... 
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১৮২ 
আল্লাহ  অবিত্ব থাকরল পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন? 
-বনলয় আ মান 
 

জবনক প্রিবত্শ্ীল পুরুষ একিা  খুি শ্খ কর  িরলবেরলা, “বিরয়  প  আবম আমা  স্ত্রীরক পূণব স্বাধীনত্া লেরিা।” মানুষ 
প্রশ্ংসা ক রি কী, উরটা ত্া  উপ  োাঁবপরয় পড়রলা না ীিােী া। িলরলা, “স্বাধীনত্া লেরিা মারন কী? আপবন ত্ারক স্বাধীনত্া 
লেওয়া  লক? আপবন স্বাধীনত্া না বেরল লস স্বাধীন হরত্ পা রি না? লস লত্া জমিত্ভারিই স্বাধীন। বনরজরক কী মরন কর ন? 
… ” ইত্যাবে। লিচা া  প্রবত্ সমরিেনা। উি াধুবনকত্ািাে আমারে রক এমন এক জায়িায় এরন োাঁড় কব রয়রে লর্, শুধু 
অরনয  অিাধ অবধকার  বিশ্বাস ক াটাই র্রথষ্ট না। কা  কত্বিয ও অবধকা  কী হরি এটা লর্ লক বঠক কর  লেরি, ত্া-ও এখন 
অস্পষ্ট। 
. 
ত্রি আল্লাহ  কত্বিয বঠক কর  লেওয়া  িযাপার  অবিশ্বাসী ও সংশ্য়িােী সম্প্রোয় খুিই েে। ত্া া র্খন িরল “আল্লাহ  
অবিত্ব থাকরল পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন?” ত্খন বকন্তু ত্া া বনজ লথরকই একবট শ্ত্ব আল্লাহ  উপ  চাবপরয় লেওয়া  লচষ্টা 
ক রলা। সঙ্গত্ কা রণই প্রশ্ন জারি লর্, এই চাবপরয় লেওয়া  অবধকা  ত্ারে  আরে বক না। আল্লাহ  অবিত্ব থাকা না থাকা  
সারথ পৃবথিীরত্ েুঃখ-কষ্ট থাকা না থাকা  বক লকারনা আিশ্যক সম্পকব আরে? প্রশ্নকা ীরে  প্রবত্ প্রশ্ন  ইরলা। 
. 
অবিশ্বাস ও সংশ্রয়  বিরুরদ্ধ প্রবত্টা ধরমব  হরয় ওকালবত্ ক াটা কবঠন। কা ণ এক ধরমব  সারথ আর ক ধরমব  কনরসরপ্ট 
িড়সড় পাথবকয থারক (এ  অথব এই না লর্ জীিনেশ্বন, ননবত্কত্া, সামাবজকত্া,  াজনীবত্ ইত্যাবে সকল কনরসরপ্ট সকল 
অবিশ্বাসী া একমত্। ত্া াও বনরজরে  মারে শ্ত্ধা বিভি)। একবেরক অবিশ্বাস আ  আর কবেরক ধমববিশ্বাসরক ল রখ স্বপে 
বনধবা ণ ক া কবঠন। ত্াই আম া এখারন শুধুমাত্র ইসলারম  েৃবষ্টরকাণ লথরক লিাো  লচষ্টা ক রিা আল্লাহ  অবিত্ব থাকা  প ও 
পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন। এিং আল্লাহ োড়া লকউই আমারে রক এ কারজ  সামথবয োরন সেম নয়। 
. 
আল্লাহ লর্রহতু্ সমগ্র সৃবষ্টজিরত্  একচ্ছত্র অবধপবত্, বত্বন আসরল কার া কারে জিািবেবহ ক রত্ িাধয নন। বত্বন র্বে 
আমারে  সৃবষ্টই না ক রত্ন, আমারে  বকেু ক া  বেরলা না। বত্বন র্বে আমারে রক এই আকৃবত্রত্ না িাবনরয় অনয আকৃবত্রত্ 
সৃবষ্ট ক রত্ন, আমারে  বকেু িলা  বেরলা না। বত্বন র্বে আমারে রক সৃবষ্ট ক া  প  আরেশ্ বেরত্ন জম লথরক মৃতু্য পর্বি 
লসজোয় পরড় থাকরত্ হরি, ত্াহরল আমারে  বকেু ক া  বেরলা না। র্বে িলরত্ন এত্ িের   লসজো  বিবনমরয় মৃতু্য  প  
বত্বন লকারনা প্রবত্োন বেরিন না, জাহান্নারম লেরল বেরিন, ত্াহরলও আমারে  বকেু ক া  বেরলা না। আম া লর্ প্রবত্বনয়ত্ 
অবেরজন গ্রহণ ক বে, আমারে  প্রবত্টা বিএনএ লর্ বনজ বনজ কাজ কর  চরলরে, এ সিই আল্লাহ  অনুগ্রহ। বেরন  ারত্ লর্ 
মাত্র সরত্   াকআত্ ে র্ সালাত্ আমারে  পড়রত্ হয়, িের  লর্ মাত্র বত্রশ্ িা ত্া  লচরয় কম ে র্ সওম পালন ক রত্ হয়, 
উেৃি সম্পরে  মাত্র আড়াই শ্ত্াংশ্ র্াকাত্ বেরত্ হয়, মাত্র একিা  হাি ক রলই হরয় র্ায়, এ সিই আল্লাহ  অনুগ্রহ। 
. 
আল্লাহ লকাথাও োবি কর নবন লর্ সিাই ত্াাঁ  উপ  ঈমান আনরল েুবনয়ায় সি েুঃখ-কষ্ট বত্বন ভযাবনশ্ কর  বেরিন। লসই 
ওয়াো বত্বন কর রেন জান্নারত্  িযাপার , েুবনয়া  িযাপার  নয়। ি ং এখারন েুঃখ-কষ্ট থাকরি, এটাই ত্াাঁ  প্রবত্শ্রুবত্। 
বিবভন্নজরন  উপ  বিবভন্ন কা রণ বিপে-আপে েুঃখ-কষ্ট আসরত্ পার । লকারনা লেরত্র ত্া েুবনয়া  জীিরন  প ীো  একটা 
স্বাভাবিক অংশ্। 
. 
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এিং অিশ্যই আবম লত্ামারে রক প ীো ক রিা বকেুটা ভয়, েুধা, সম্পে ও প্রারণ  েবত্ এিং েল-েসল বিনরষ্ট  মাধযরম। 
ত্রি সুসংিাে োও নধর্বশ্ীলরে । [সূ াহ আল-িাক্বা াহ (২):১৫৫] 
. 
 াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এ  একবট হােীস লথরক আম া জানরত্ পাব  লর্, ঈমানোর   িযাপা টা বিস্ময়ক ! ত্া  উপ  লকারনা কলযাণ 
আপবত্ত্ হরল লস আল্লাহ  প্রশ্ংসা ও কৃত্জ্ঞত্া জ্ঞাপন কর । আ  লকারনা বিপে আপবত্ত্ হরল নধর্বধা ণ কর । এই 
শুকব য়াজ্ঞাপন ও সি  ক া  লাভটা কী? এগুরলা অনযানয লনক আমরল  মরত্াই আমলনামায় পরয়ন্ট লর্াি কর । েুঃখ-
কষ্টবিহীন জান্নারত্  বেরক র্াওয়া  পরথ আরি িবড়রয় লেয়। 
. 
আ  মানুরষ  ঈমারন  মজিুবত্  বভবিরত্ ত্া  প ীো কবঠনত্  হরত্ থারক। নিীিণরক ত্াই সিরচরয় লিবশ্ পাবথবি র্যণা লভাি 
ক রত্ হরয়রে। ‘আবয়শ্া ও অনযানয সাহািা ( াবেয়াল্লাহু ‘আনহুম) হরত্ িবণবত্ হােীসসমূহ লথরক আম া জানরত্ পাব  
 াসূলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلص লচরয় লিবশ্ পাবথবি কষ্ট লপরত্ ত্াাঁ া কাউরক লেরখনবন। বননু্দক া ত্াাঁ  রু্দ্ধগুরলা  কথা এমনভারি প্রচা  কর  
লর্ন বত্বন লুট ক া স্বরণব  পাহারড়  উপ  িসা লকারনা িাকাত্ বেরলন। অথচ িািরি বত্বন এমন বিোনায় শুরত্ন লর্ শ্ ীর  
োি পরড় লর্রত্া। 
. 
েুবনয়া  সি সম্পে ঈমানো রে  হারত্ তু্রল বেরল মুনাবেকরে  আলাো ক া লর্রত্া না। আিা  সকল লভাি-বিলাস শুধু 
কাবে  াই লপরল লকউ ঈমানো  হওয়া  মরত্া উেীপনা লপরত্া না। 
. 
র্বে সি মানুষ একমত্ালম্বী হরয় র্াওয়া  আশ্ংকা না থাকরত্া, ত্রি র্া া েয়াময় আল্লাহরক অস্বীকা  কর , ত্ারে রক আবম 
বেত্াম ত্ারে  ঘর   জনয ল ৌপযবনবমবত্ োে ও বসাঁবড়, র্া  উপ  ত্া া চড়রত্া। আ  ত্ারে  ঘর   জনয ে জা বেত্াম এিং 
পালংক বেত্াম র্ারত্ ত্া া লহলান বেরত্া। এিং স্বণববনবমবত্ও বেত্াম। এগুরলা সিই লত্া পাবথবি জীিরন  লভািসামগ্রী মাত্র। আ  
প কাল আপনা  পালনকত্বা  কারে ত্ারে  জনযই, র্া া ভয় কর । [সূ াহ আর্-রু্খরুে (৪৩):৩৩-৩৫] 
. 
ত্া প ও লত্া মুসবলম িােশ্াহ  অধীরন অমুসবলম োড়ুো  থারক। ত্াহরল  াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص একবট হােীরস লকন িলরলন “েুবনয়া 
মুবমরন  কা ািা  আ  কাবের   জান্নাত্”? কা ণ জান্নারত্  তু্লনায় েুবনয়া  িােশ্াহী কা ািার   মরত্াই, আ  জাহান্নারম  
তু্লনায় েুবনয়া  োড়ুো বিব  হরলা জান্নারত্  মরত্া। 
. 
এোড়া আমারে  িে আমরল  কা রণও বিবভন্ন েুরর্বাি এরস থারক। এ  মাধযরম আল্লাহ আমারে  সুরর্াি লেন সময় থাকরত্ 
এসকল কাজ লথরক ত্াওিাহ ক া । 
. 
স্থরল ও জরল মানুরষ  কৃত্করমব  েরুন োসাে েবড়রয় পরড়রে। আল্লাহ ত্ারে রক ত্ারে  কৃত্করমব  শ্াবি আস্বােন ক ারত্ 
চান, র্ারত্ ত্া া বের  আরস। [সূ াহ আ -রূম (৩০):৪১] 
. 
গুরুশ্াবি  পূরিব অিশ্যই আবম ত্ারে রক লঘুশ্াবি আস্বােন ক ারিা, র্ারত্ ত্া া বের  আরস। [সূ াহ আস-সাজোহ (৩২):২১] 
. 
আ  র্খন লকারনা জাবত্ সীমালঙ্ঘন কর , আল্লাহ ত্ারে রক আর্ারি  মাধযরম ধ্বংস কর  লেন। লসই আর্াি লকারনা প্রাকৃবত্ক 
ঘটনা আকার ও আসরত্ পার , আিা  ঈমানো রে  বজহারে  মাধযরমও আসরত্ পার । বেত্ীয়টা  বিধান বেরয় আল্লাহ ি ং 
সীমালঙ্ঘনকা ীরে রক েয়া কর রেন। কা ণ প্রথম ধ রন  আর্ারি পুর া জাবত্ বনবিহ্ন হরয় লর্রত্া, লর্মনটা আে ও সামূে 
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জাবত্ ধ্বংস হরয়রে। বকন্তু বেত্ীয় প্রকার   কা রণ অরনরকই লিাঁরচ থারক, িন্দী হয়, ত্াওিাহ ক া  সুরর্াি পায়। িানী ইস াঈল 
এিং মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এ  উম্মারত্  পব মাণ এত্ লিবশ্ হওয়া  এটাও একটা কা ণ। 

… আল্লাহ র্বে মানিজবত্  একেলরক আর কেল ো া প্রবত্হত্ না ক রত্ন, ত্রি বিজবা, ইিাোত্খানা, উপাসনালয় ও 
মাসবজেসমূহ ধ্বংস হরয় লর্রত্া, লর্গুরলারত্ আল্লাহ  নাম অবধক স্ম ণ ক া হয়। … [সূ াহ আল-হাি (২২):৪০] 
. 
বকন্তু পৃবথিী লত্া ি ীি মানুরষ ভবত্ব। আল্লাহ ত্ারে রক এমন েুঃখ-করষ্ট লকন  ারখন? প্রথরম আম া লেবখ আল্লাহ লকন একটা 
লশ্রণীহীন সমাজ সৃবষ্ট ক রলন না, লকন একরক অপর   উপ  নিষবয়ক উন্নবত্ োন ক রলন। 
. 
ত্া া বক আপনা  পালনকত্বা   হমত্ িণ্টন কর ? আবমই ত্ারে  পাবথবি জীিরন ত্ারে  জীবিকা িণ্টন কর বে। আ  ত্ারে  
একজরন  উপ  আর কজরন  (নিষবয়ক) মর্বাো সমুন্নত্ কর বে র্ারত্ ত্া া এরক অপ রক লসিক বহরসরি গ্রহণ ক রত্ পার । 
… [সূ াহ আর্-রু্খরুে (৪৩):৩২] 
. 
এটাই একটা িািিমুখী সমাজিযিস্থা লর্খারন লকউ হরি িড় িযিসায়ী আ  লকউ িাবড়  ড্রাইভা । প্রবত্টা হালাল লপশ্া  মানুষ 
এরক অপ রক লসিা প্রোরন  একটা লনটওয়াকব নত্ব  কর  সমাজটারক বটবকরয়  ারখ। এটা লকারনা অবিচা  নয়। অবিচা  
ত্খনই হরত্া র্বে িযিসায়ী এক  াকআত্ সালাত্ পরড় ড্রাইভার   লচরয় লিবশ্ সাওয়াি লপরত্া। বকন্তু ত্া লত্া হয় না। ি ং 
আবখ ারত্ জান্নারত্  উচ্চত্  ি  লারভ  প্রবত্রর্াবিত্ায় ড্রাইভার  ও সুরর্াি আরে িযিসায়ীরক োবড়রয় র্াওয়া । 

… বকন্তু ত্া া র্া জমা কর , ত্া  লচরয় লত্ামা  প্রবত্পালরক   হমত্ উিম। [সূ াহ আর্-রু্খরুে (৪৩):৩২] 
. 
ত্া প ও কথা লথরক র্ায়। পৃবথিীরত্ লত্া আম া লেখবে ধনী আর া ধনী হরচ্ছ, ি ীি আর া ি ীি হরচ্ছ। লপরট খািা  না 
থাকরল মানুষ ধমবকমব ক রি কখন? 
. 
অন্ধ ললারকরে  হাবত্ লেখা  িল্প বনিয় জারনন আপনা া। এরককজন হাবত্  এরকক অঙ্গ ধর বেরলা। েরল কান ধর  লকউ 
ভািরলা হাবত্ হরচ্ছ কলাপাত্া  মরত্া, লকউ পা ধর  ভািরলা িারে  কারণ্ড  মরত্া, লকউ ললজ ধর  ভািরলা সারপ  মরত্া। 
ইসলামরক আম া খবণ্ডত্ কর  লেখা  একটা অভযাস িরড় তু্রলবে। উোহ ণ লেওয়া র্াক। 
. 
না ী-পুরুরষ  আচা  আচ রণ  িযাপার  ইসলাম লকমন? এমনটা ভািরত্ই আমারে  মাথায় লভরস ওরঠ লনকাি প া ভূরত্  
মরত্া বকেু মবহলা ঘুর  লিড়ারচ্ছ, চা  িউওয়ালা হুজু  া লো  া লমর  আ  পাথ  বনরেপ কর  মানুষ লমর  লেলরে। আসরল 
এগুরলা হরলা আমারে  ওই খবণ্ডত্ বচিা  েল। না ী-পুরুরষ  েৃবষ্ট অিনমন, লপাশ্ারক  পেবা, মাহ াম-িায়  মাহ ারম  বিধান, 
দ্রুত্ বিিাহ, িহুবিিাহ ও বিধিাবিিারহ  নিধত্া, লেনরমাহ , িযবভচা ী  শ্াবি ইত্যাবে অরনকগুরলা বিষয় বমরল হরলা ইসলারম 
না ী-পুরুরষ  আচ রণ  পূণবাঙ্গ বিধান। এই সি বিষয় লথরক প্রসঙ্গ োড়া একটা বিষয় আলাো কর  এরন র্খন আম া লেবখ, 
ত্খনই এ  সামবগ্রক লসৌন্দর্বটারক আম া বমস কর  র্াই। আ  ইসলামরক ভাবি িিব , অিািি লকারনা জীিনিযিস্থা। শুধু 
ইসলাম না; লর্রকারনা মত্ােশ্ব, লর্রকারনা েশ্বন, লর্রকারনা বসরস্ট্ম িা লর্রকারনা সংবিধানরকই এভারি খবণ্ডত্ভারি লেরখ 
লসগুরলারক িিব  িাবনরয় লত্ালা সম্ভি। 
. 
ধনী-ি ীরি  পাথবরকয  িযাপার ও ইসলাম এ কমই সামবগ্রক বিধান বেরয়রে। লসই বিধারন  প্রবত্টা পাটবস র্বে বসনরিানাইজি 
উপারয় একসারথ কাজ না কর , ত্াহরলই পুর া লমবশ্রন সমসযা লেখা লেয়। সুে বনবষদ্ধক ণ, র্াকারত্  ে র্ বিধান, সেকা, 
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ললনরেরন  বিিাব ত্ বেক্বহ, বজবর্য়া ইত্যাবে অরনকগুরলা বিষয় বমরল নত্ব  হয় ইসলারম  অথবনীবত্ বিষয়ক পূণবাঙ্গ কাঠারমাটা। 
আমারে  উপ  আল্লাহপ্রেি োবয়ত্ব হরলা এই কাঠারমাটারক িািরি রূপোন। আল্লাহ  ইচ্ছায় এই কাজটা কর রেন িরলই 
 াসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص, সাহািািণ ( াবেয়াল্লাহু ‘আনহুম) ও অনযানয লনককা  শ্াসকিণ ধারপ ধারপ এমন একটা সমাজ িরড় তু্রলবেরলন, 
লর্খারন র্াকাত্ লনওয়া  মরত্া ললাক পাওয়া েুষ্ক  হরয় বিরয়বেরলা। 
. 
পূজা  প্রবত্মা িানারত্ও লত্া কার া না কার া কমবসংস্থান হয়। শ্হীে বমনার  লেওয়া  জনয েুল আ  ঈরে  বেরন েুটারনা  জনয 
পটকা লিচরলও কমবসংস্থান হয়। সুরে  কা িা  কর ও লত্া লপট চালারনা র্ায়। লকারনাটারক লত্া লস অরথব অপচয় িলা র্ারচ্ছ 
না। বকন্তু আল্লাহ লর্সি জায়িায় খ চ ক রত্ বনরষধ িা বনরুৎসাবহত্ কর রেন এিং লর্সি জায়িায় খ চ ক রত্ আরেশ্ িা 
উৎসাবহত্ কর রেন, ত্া  অনযথা ক রত্ লিরল সামবগ্রক বসরস্ট্মটারত্ অবনয়ম শুরু হয়। এই মানি বচত্ অবনয়রম  অথবনীবত্  
েরলই আজরক আটজন শ্ীষব ধনী িযবি  লমাট সম্পরে  পব মাণ পৃবথিী  লমাট সম্পরে  অরধবক। ইসলাম কাউরক হয়রত্া 
এ কম ধনকুরি  িানায় না। বকন্তু ধনী-ি ীরি  এই  ােুরস পাথবকযটাও নত্ব  হরত্ লেয় না। 
. 
ত্াই আজরক লর্ আম া মানুষরক না লখরয় ম রত্ লেবখ, এ  জনয আল্লাহরক লোষ বেরয় লাভ লনই। আম াই আল্লাহ  বিধান 
লঙ্ঘন কর  ত্ারে  এসকল েুঃখ-করষ্ট  কা ণ হরয়বে। 
. 
পুর াটারক সামা াইজ ক রল োাঁড়ায় লর্, বিবভন্ন কম েুঃখ-করষ্ট  কা ণ বিবভন্ন; এিং েুঃখ-করষ্ট  অবিত্ব আল্লাহ  অনবিরত্ব  
প্রমাণ নয়। আশ্া কব  আম া বকেুটা হরলও িুেরত্ লপর বে। আল্লাহ আমারে  সকলরক েুবনয়া ও আবখ ারত্  সােলয োন 
করুন। 
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১৮৩ 
আল্লাহ  অবিত্ব োড়া িােিাবক সি িযাখযাই লর্ৌবিক!  
-িযাবনরয়ল হাবক্বকাত্জু, অনুিাে: সত্যকথন লিস্ক 
 

 

নাবিক এিং প্রকৃবত্িােী া (naturalist) আল্লাহ  অবিত্বরক অস্বীকা  ক া  জনয উদ্ভট সি ত্ত্ত্ব হাবজ  কর । ত্ারে রক র্বে 
প্রশ্ন ক া হয় - 
- আমারে  চা পারশ্  এ জিত্ বক এবলরয়ন িা অনয গ্ররহ  প্রাণীরে  িানারনা লকান কবম্পউটা  বসমুরলশ্ন? 
: হরত্ পার ! 
- আমারে  এ লচনা বিশ্ব বক এ কম অিবণত্ অসংখয বিরশ্ব  মরধয একবট মাত্র? িযাপা টা বক এমন লর্ আমারে  এ বিরশ্ব  
মরত্াই অসংখযা মহাবিশ্ব আরে (Multiverse), ত্রি লসগুরলা  অবিত্ব প্রমাণ িা সনাি ক া সম্ভি না?  
: রু্বিসঙ্গত্ মরন হরচ্ছ। 
- মহাবিশ্ব বক বিশ্াল এিং সুসংঘবটত্ লকান লচত্না (consciousness) র্া বনরজই বনরজরক বনয়যন কর ? 
: হরত্ পার । 
- বকংিা মহাবিশ্ব বক লকান উন্নত্ লশ্রণী  অশ্ ী ী এবলরয়রন  একবট রূপ মাত্র? 
: কুল ! অসাধা ণ! এমন লত্া হরত্ই পার । 
- মহাবিশ্ব বক লকান সিবশ্বিমান সত্ত্বা  সৃবষ্ট? 
: বকসি অরর্ৌবিক কথািাত্বা। এটা বক প্রি  রু্ি? আপবন লত্া লেখা র্ারচ্ছ রূপকথায় বিশ্বাস কর ন। 
. 
প্রশ্ন হল পৃবথিী  বিখযাত্ বিজ্ঞানী াই িা লকন এধ রন  কষ্টবলপ্ত, অদু্ভত্ বথও ী তু্রল ধ রেন ? 
. 
কা ন ত্া া খুি ভালমত্ই জারন শুধুমাত্র িস্তুিােী িযাখযা বেরয় মহাবিশ্ব সৃবষ্ট   হসয উ্াটন ক া সম্ভি নয়। এসি িযাখযা 
সরিাষজনকও না। লকিল প্রাকৃবত্ক িযাখযা (naturalist explanation) বেরয় সিরচরয় গুরুত্বপূণব ও িড় প্রশ্নগুরলা  উি  লেয়া 
র্ায় না। মহাবিরশ্ব  িঠন নিবশ্রষ্টয  কা রণ ত্া া এটা স্বীকা  ক রত্ িাধয হয় লর্ এটা সকল বিচার  এরক পব কবল্পত্ ভাি সৃষ্ট 
িরলই মরন হয়। লর্ন এ মহাবিরশ্ব  সৃবষ্ট  লপেরন লকান উরেশ্য এিং ত্া  লপেরন লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বা  সংকল্প (Will) আরে।  
. 
বকন্তু র্খন লকউ এটা স্বীকা  কর  লনয় ত্খন আেরত্ লস র্া  কথা ভািরে লসই স্বত্বাবট লর্ আল্লাহ এটাই ত্া া স্বীকা  ক রত্ 
 াবজ না। ত্াই ত্া া এবলরয়ন, কবম্পউটা  বসমুরলশ্ন, মাবটভারসব  মত্ অরর্ৌবিক িরল্প  আমোবন কর , লর্গুরলা বকনা প্রকৃত্ 
বিজ্ঞান িা িস্তুিাে লথরকও অরনক েূর । হয়ত্ একবেন বনরজ াই লসই সত্যরক উরমাবচত্ ক রি র্া লিাপন  াখা  জনয ত্া া 
বেন াত্ লচষ্টা চাবলরয় র্ারচ্ছ। 
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১৮৪ 
'সাইরকাবসস' 
-লমাঃ মবশ্উ   হমান 
 
বিসবমল্লাবহ   হমাবন   হীম 
. 
: " Finally!! 
এত্েরণ আসা  সময় হরলা? লত্ামা  বক বিনু্দ পব মাণ ধা ণা আরে, লর্ just how irritating it is-- শুধুশুধু হাত্-পা গুবটরয় 
িরস লথরক লত্ামারক উঠিস ক রত্ লেখা?" 
- " বকেুটা লে ী হরলও- আসলাম লত্া, নাবক? কা ও নধর্বধা ণ েমত্া কম হরল লসটা লত্া আ  আমা  লোষ না। 
আ  fyi, লর্টারক তু্বম "উঠিস" ক া িরল ভুল ধা ণা কর রো -লসটা আসরল নামার্ বেল- আবম নামার্ পড়বেলাম। " 
. 
: " উঠিস, নামার্ -same difference! 
কথা হরলা লর্ আমারক অর্থা িবসরয়  াখা হরয়রে। এরক লত্া এরত্া ভীড় সিবত্র -েমিন্ধ হরয় আরস লকাথাও লর্রত্ চাইরল। মরন 
হয় লর্ন জনসংখযা  লকান িম্ব ব্লাস্ট্ হরয়রে, র্া  লিবিট র্ায় লত্ামারে  লমাল্লা লশ্রণী  মানুষরে  প্রবত্। 
ত্া  পর ও এত্ মানুরষ  ভীড় লঠরল লর্ এখারন আসলাম, লসখারনও লকান কা ণ োড়াই িবসরয়  াখা হরলা। 
Just how? 
মানবিকত্া  ইবত্হারস  চ ম উৎকরষব  রু্রি আ  কত্ বনরচ নামরত্ পার া লত্াম া অসামাবজক মানুরষ া? " 
- " প্রথম কথা হরলা, এখারন আসা  জনয লকউ লত্ামারক লজা  কর  নাই; তু্বম বনরজ  ইচ্ছারত্ই আসরো। So don't try to 
play victim -ওইসি কর  কাউরক লিাকা িানারনা  আশ্া লেরড় োও। 
আ  বেত্ীয় কথা হরলা, জনসংখযা  ত্থাকবথত্ "বিরফা ণ" মুসবলমরে  েট কীভারি হরলা? লকান বভবি-ও বক আরে এটা 
িলা , নাবক জাস্ট্ "মুখ আরে ত্াই িরল বেলাম" -টাইপ িযাপা ? " 
. 
: " অিশ্যই বভবি আরে! আবম একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তু্বম বক মরন কর া আবম লকান প্রমাণ োড়াই লত্ামারে  মত্ 
আষারঢ় িল্প লোঁরে িসরিা? " 
- " এোড়া লত্া আ  বকেু আজ পর্বি বকেু ক রত্ লেখলাম না; but sure, go ahead... " 
. 
: " র্িসি োলতু্ কথািাত্বা! তু্বম বক জারনা, লত্ামা  এই একটা কথা  কাউন্টা ই আবম হারন্ড্রি বিের ন্ট ওরয়রজ ক রত্ 
পাব ? 
বকন্তু আবম ক রিানা, কা ণ আবম একজন লসনবসিল পাসবন- unlike you। 
লিহুো ও োলতু্ কথািাত্বা আবম পেন্দ কব  না। " 
- " yet I find you here, on every other day- making "লিহুো" accusations, and asking "োলতু্" 
questions। " 
. 
: " ...আবম জাবন লত্ামা  উরেশ্য কী। তু্বম চাইরো আমারক উরিবজত্ কর  তু্লরত্, র্ারত্ আবম লকান বকেুরত্ িড়িড় কব  আ  
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তু্বম ত্া  োয়ো নাও।  
বকন্তু sorry to dissapoint you, ত্া হরি না। আবম আমা  িিিয  াখরিাই, ত্া লত্ামা  পেন্দ লহাক িা না লহাক। " 
- " ওরয়ল, এত্েণ ধর  লত্ামা  িিরিয ই অরপো ক বে, সময় বক হয় নাই লসটা  এখরনা? " 
. 
: " লশ্ারনা ত্াহরল। আমা  মরত্ জনসংখযা  এত্ আবধরকয  লপেরন লত্ামারে  হুজু রিাষ্ঠী  হাত্ আরে। কুসংষ্কার  ভ া এই 
সমাজরক আ ও অন্ধকার  লঠরল বেরত্ ত্ারে  জুবড় লনই। " 
- " কীভারি? " 
. 
: " কীভারি?! 
লত্াম াই না িরল লিড়াও, "মুখ বেরেন বর্বন, আহা  বেরিন বত্বন"? লত্াম াই না জমবনয়যণ পদ্ধবত্  বিরুরদ্ধ লপ্রাপািান্ডা চালাও 
-ত্া গ্রহণ না ক া  জনয? 
লত্াম াই না "েুবট সিারন  লিবশ্ নয়, একবট হরল ভারলা হয়" -এ  মত্ িণসরচত্নত্ামূলক কযারম্পইরন  বির াধীত্া কর া? 
লত্াম াই না প্রচা  কর  লিড়াও, লর্ লত্ামারে  নিী নাবক লত্ামারে  অবধক সংখযা বনরয় িিব ক রি -ত্াই র্ত্ পার া জনসংখযা 
িাড়াও? " 
- " ভারলা লিটা কারলে কর রো। আ ও বকে... " 
. 
: " লকান কথাই লিারলা না আ । " 
মুরখ  কথা লকরড় বনরয় িলরলা। 

: " লত্ামারে  আ  কাজ কী? শুধু খাওোও, ঘুর  লিড়াও, আ  িে  িে  খাবল িাচ্চা পয়ো কর া -র্া  প্রভািটা পরড় লিাটা 
সমারজ  ওপ । 
বনয়যণহীন জনসংখা একটা সমাজ, একটা  ারষ্ট  ওপ  লকান ললরভরল  লিরভরস্ট্বটং আথব-সামাবজক প্রভাি লেরল -কল্পনাও 
ক রত্ পার া? 
লত্ামারে  স্রষ্টা র্বে এত্ই জমবনয়যরণ  বিপরে লহান, ত্া  নিী  জনসংখযা বনরয় িিব ক ারক র্বে অযাপ্রুভই কর ন -ত্াহরল 
লকন এমন েুবনয়া িানারলন, লর্খারন লসই বিশ্াল পব মাণ জনসংখযা একটা সমসযা বহরসরি আত্মপ্রকাশ্ ক রি? 
নাবক ত্া  জানা বেল না, লর্ এই জনসংখযা বিরফা ণ সাসরটইন ক া  জনয- ত্া ই িানারনা েুবনয়া র্রথষ্ট হরি না? 
লর্ লসবটরত্ ভূবম  পব মাণ সীবমত্ হরি, র্ািত্ীয় ব রসাসব সীবমত্ হরি? 
বঠক লকান ললরভরল  বহরপাবিবস এটা? " 
. 
- " Well that was something, while it lasted...!! " 
হাহা কর  লহরস উরঠ িলরলা। 
. 
: " হাসা োড়া আ  কী-ই িা িলা  আরে লত্ামা ? আবম জানত্াম লত্া, লর্ রু্বিরত্ না লপর  উঠরল সা কাজরম  বেরক েুাঁকরি 
-এটাই লত্া একমাত্র বিরেে লমকাবনজম লত্ামারে , আ  কী পার া লত্াম া? " 
- " আচ্ছা, লসসি কথা থাক। আমারক িরলা লত্া, কখরনা ❝ লনেন ❞ নারম  বকেু  কথা শুরনরো? " 
. 
: " শুবন বকংিা না-ই শুবন, ত্া  সারথ আমা  িিরিয  কারনকশ্নটা কী? 
িারনিাাঁরয় না লকরট লসাজা পরয়রন্ট আরসা, র্বে পার া। " 
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- " আহা, এত্ অবস্থ  হরল কীভারি হরি? ত্া রচরয় আরসা চা খাই। খারি নাবক এককাপ? " 
িরল ঘ বট  লেয়ারল  একরকারণ  বেরক ত্াকারলা। 
- " কী িরলা? ক া র্ারি নাবক িযিস্থা, D? " 
. 
: " এই D -টা লক, র্া  সারথ প্রায়শ্ই লেবখ তু্বম কথা িলরত্ থারকা? লত্ামা  ত্থাকবথত্ িি, নাবক লকান ইমাবজনাব  লেন্ড? " 
- " নাহ, D লকিলমাত্র একজন অিজাভবা । He's not always there and listening though, ত্রি মারেমরধয লস থারক। 
লসজরনযই কখরনা কখরনা জিাি পাই, আিা  কখরনা পাই না। 
. 
: "োলতু্ িকিাকাবন  ারখা। লনেবন না কীরস  লর্ন কথা িলরত্বেরল? লসটা আরি বক্লয়া  কর া। " 
- " (েীঘবশ্বাস লেরল) বঠক আরে। " 
লেয়ারল  বেক লথরক ঘুর  িসরলা। 
. 
. 
- " লনেন- not লনেবন, fyi- হরলা বকিনী  িাঠবনক একক। একবট লেহ লর্মন অরনকগুরলা লকাষ বেরয় িবঠত্, একবট 
বকিনীও লত্মবনভারি অরনকগুরলা লনেন বেরয় িবঠত্। " 
: " লত্া? কারজ  কথায় আরসা। " 
. 
- " লত্ামা  আসরলই নধরর্বয  িড় অভাি, জারনা? " 
ঠং ঠং কর  ে জায় েুইিা  শ্ব্দ হরলা। 
ত্া  বকেু পর ই অপ পাশ্ লথরক লকউ একজন ে জা  বনরচ  বেরক  চা রকাণা লখারপ  মত্ অংশ্টা বেরয় মাোব  মারপ  
একটা থারমবামি লভত্র  লঠরল বেরলা। 
. 
: " কী ওটা? " 
- " কী আিা ? চা। কারটববস অে D। 
খারি না?" 
. 
: " ত্া  আরি র্া িলরত্বেরল ত্া লশ্ষ কর া। লনেন বকিনী  িাঠবনক একক -লত্া কী হরয়রে? " 
- " লত্া র্া হরয়রে, " 
মরি  ঢাকনাটা খুরল চারয় চুমুক বেরলা। 
- " ত্া হরলা এই লনেরন  সংখযা। 
একবট বকিনীরত্ িরড় প্রায় ১০-১২ লে, অথবাৎ ১-১.২ বমবলয়ন লনেন থারক। প্রবত্টা লনেন আিা  ৩ লসবন্টবমটা  কর  লম্বা। 
ত্াহরল র্বে লনেরন  লমাট সংখযা ১ বমবলয়নও ধর  লনওয়া হয়, ত্াহরল জারনা একটা বকিনীরত্ থাকা সমি লনেরন  লমাট 
নেঘবয কত্ হরি? " 
. 
: " কত্? " 
- " ৩০ বকরলাবমটা ! আ  ১২ লে বহরসরি বনরল হরি ত্া ৩৬ বকরলাবমটা ! 
বকন্তু আসল টুইস্ট্টা লকাথায় জারনা? আসল ইন্টার বস্ট্ং িযাপা টা হরলা বকিনী  সাইরজ- র্া হরলা মাত্র ১০-১২ লসবন্টবমটা ! " 
আর কিা  চুমুক বেরয় মিটা নাবমরয়  াখরলা। 
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- " বচিা ক রত্ পার া, ৩০-৩৬ বকরলাবমটা  নেরঘবয  একসাব  লনেন মাত্র ১০-১২ লসবন্টবমটার   একটা বকিনীরত্ লেওয়া 
আরে?!! " 
. 
: " এই হরলা লত্ামারে  সমসযা, সিবকেুরত্ই বম াকল খুাঁজরত্ র্াও। " 
মিটা তু্রল বনরয় চুমুক বেরয় িলরলা। 
: " এভারি লেখরত্ লিরল  াত্-বেরন  আিত্বনটারকও বম াকল লািা শুরু ক রি। " 
- " অিশ্যই লািরি! আ  লািাটাই স্বাভাবিক। 
কা ণ এ সমি বম াকরল  মাধযরমই মাবলকুল মুলরক  মহত্ব, লশ্রষ্ঠত্ব, িড়ত্ব পব ফুবটত্ হরয় ওরঠ -লকিলমাত্র লেখা  মত্ লচাখ, 
আ  উপলবি ক া  মত্ িািবিক অরথবই একটা ❝ মুিমন ❞ থাকা লারি। " 
. 
: " আসল কথায় আরসা। What's your point? " 
- " আমা  পরয়রন্ট আসা  আরি আর কটা োন েযাে ইনকু্লি ক া র্াক। " 
. 
: " Now what?!! " 
খটাশ্ কর  মিটা নাবমরয়  াখরলা। 
- " আহহা, বনরজ  োরিশ্ন এভারি জড়িস্তু  ওপর  অযাপ্লাই কর  কী লাভ? " 
মিটা তু্রল বনরয় উরটপারট লেখরলা। 
- " আ  এবেরক আবম আ ও ভািরত্বেলাম লর্ you were supposed to be ❝ বিজ্ঞানমনস্ক ❞। " 
. 
: " আ  কত্িা  িলরল কারন বেরয় কথাটা র্ারি? 
Just get to point already!! " 
- " আচ্ছা বঠক আরে। লত্া র্া িলবেলাম, আর কটা োন েযাে। 
লত্া কথা হরলা, একটা পূণবাঙ্গ মানিরেরহ লকারষ  পব মাণ জারনা কত্? ~৩৭.২ বিবলয়ন, লর্খারন ১ বিবলয়ন হয় ১০০০ 
বিবলয়রন। 
লত্া এই বিশ্াল সংখযক লকারষ  প্ররত্যকবটরত্ই DNA আরে -কার ে? " 
. 
: " হুম, কার ে। কা ণ আবম র্ত্েূ  জাবন, DNA োড়া নাবক লেরহ  লকান কাজই হরি না। " 
- " এোেবল। এখন বকিনী লর্মন লনেন বেরয় িবঠত্, এই DNA-ও আিা  লত্মন বনউবক্লওটাইি নামক িাঠবনক একক বেরয় 
িবঠত্ -র্া থারক লজাড়ায় লজাড়ায়। " 
সুড়ুৎ কর  চারয় চুমুক বেরয় িলরলা। 
- " অথবাৎ ১টা বনউবক্লওটাইি লপয়া  িলা মারন লসখারন আসরল ২টা বনউবক্লওটাইি আরে। এখন আসল মজাটা বঠক এখারনই। 
একটা লকারষ  DNA-লত্ ৩০০ লকাবট িা ৩ বিবলয়ন এমন বনউবক্লওটাইি লপয়াসব থারক! ত্াহরল িলরত্ পার া, ত্ারে  প্রকৃত্ 
সংখযাটা কত্ োাঁড়ারলা? " 
. 
: " ৩ বিবলয়ন লপয়াসব, ত্া মারন ৬ বিবলয়ন বসঙ্গল বনউবক্লওটাইি? " 
- " এোেবল! একটামাত্র লকারষই এত্গুরলা বনউবক্লওটাইি, ত্াহরল কল্পনা ক রত্ পার া লিাটা লেরহ  লকাষ বমবলরয় কত্গুরলা 
হরি? " 
মিটা নাবমরয় ল রখ িলরলা। 
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. 
: " হুম, অরনক। " 
মিটা তু্রল চুমুক বেরয় িলরলা। 
- " আ  র্বে এই সিগুরলা বনউবক্লওটাইিরক এরক  প  এক িসারত্ থাকা হয়, ত্াহরল নেঘবযটা কত্ োাঁড়ারি জারনা? 
৬৭ বিবলয়ন মাইল -র্া প্রায় ৭০ িা  সূরর্ব আসা-র্াওয়া  সমপব মাণ েূ ত্ব!! 
মাথা নষ্ট ক া  মত্ িযাপা  না?! " 
. 
: " Well, that's a lot of numbers। বকন্তু আমা  এখরনা িুরে আসরত্রে না লর্ তু্বম কী িুোরত্ চারচ্ছা, আ  আবম র্া র্া 
িললাম লসগুরলা  সারথই িা এগুরলা  সম্পকব লকাথায়? " 
- " আবম জাস্ট্ এটাই িুোরত্ চাবচ্ছ লর্ তু্বম বক সবত্য-ই বিশ্বাস কর া, লর্ a SUPREME BEING -capable of feats of 
this caliber -এমন এক েুবনয়া িানারিন, 
লর্খারন বত্বন ব বর্ক্ব ও োব রদ্রয  ভরয় বশ্শুরে  হত্যা ক রত্ বনরষধ কর [*] প িত্বীরত্ ত্ারে ই স্থানসংকুলান ক রত্ পা রিন 
না? " 
. 
. 
: " কী িলরত্ চাও তু্বম? " 
ভ্রু কুাঁচরক চারয়  মিবট নাবমরয়  াখরলা। 
. 
- " িলরত্ চাই না, আবম িলবে! " 
এত্েণ আটরক থাকা মিটারক সুরর্াি লপরয়ই লোাঁ বেরয় তু্রল বনরয় িলরলা। 
- " তু্বম বক জারনা পুর া পৃবথিী  ললাকসংখযা কত্? 
৭ বিবলয়ন। " 
. 
: " একচুয়াবল ত্া আ ও লিবশ্, ভাল কর  লজরন কথা িরলা। " 
- " আবম জাবন ত্া আ ও লিবশ্, 7.6 billion as of October 2017। 
আবম ভিাংশ্ িাে বেরয় বহসাি লেখারত্ চাবচ্ছলাম, র্ারত্ িুেরত্ সুবিধা হয়। 
'Cause I'm not so sure if you're gonna be able to grasp the following calculations -even withouth the 
fractions... " 
. 
: " মারন?!! " 
- " মারন আবম খুি একটা আশ্ািােী নই লর্ ভিাংশ্ োড়া ক া বহসািও লত্ামা  িুরে আসরি বকনা। " 
. 
: " I know what it means you uncultured, medieval psychopath!!! " 
লখাঁবকরয় উরঠ িলরলা। 
: " আবম িলবে লর্ কী িুোরত্ চাও তু্বম এ কথা  মাধযরম?! " 
. 
- " লসটাই িুোরত্ চাই -লর্টা তু্বম িুরেরো। আ  লর্ভারি তু্বম ব অযাে ক রল- ত্ারত্ িুেরত্ অসুবিধা হয় না, লর্ তু্বমও জারনা 
আমা  কথা সবঠক। " 
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একিাল হাবস বনরয় আিা ও লেয়ারল  লসই লকানা  বেরক ত্াকারলা। 
- " বঠক বকনা, D? " 
. 
. 
: " আবম এখারন লত্ামা  ইমাবজনাব  অিজাভবার   সারথ লখাশ্িল্প ক া লেখরত্ আবস নাই, you understand?! 
কারজ  কথায় আরসা!!! " 
- " লচাঁচারলই বক সি সমাধান হরয় র্ায়? " 
লেয়ারল  বেক লথরক মুখ বেব রয় িলরলা। 
- " ত্রি র্াই লহাক, আসল কথায় আবস। লত্া, ওয়ােব পপুরলশ্ন  াউন্ড বেিা  বহরসরি ধর  লনওয়া র্াক ৭ বিবলয়ন। এখন 
আবম র্বে িবল, লর্ এই ৭০০ লকাবট মানুষরক একটা বনবেবষ্ট পব মাণ এলাকায়ই সাসরটইন ক া সম্ভি -এিং ত্াও খুি 
ভালভারিই সম্ভি, ত্াহরল? " 
. 
: " লর্ বজবনরস  লকান করম  বভবি  ভ-ও নাই, ত্া িলা আ  না িলায় কী আরস র্ায়? 
জনসংখযা  চারপ সিা  েম আটরক লর্ািাড়, আ  এ আসরে পুর া ওয়ােব পপুরলশ্নরক একাই একটা বনবেবষ্ট এলাকায় ধব রয় 
লেলরত্। 
৭০০ লকাবট িলরত্ লর্ বঠক কত্ লিাোয় -ত্া  লকান আইবিয়াও বক আরে কুয়া  িযাঙ লকাথাকার  ? " 
- " জানত্াম লর্ এমনই বকেু একটা ব অযাকশ্ন পারিা। আচ্ছা শুরনা ত্াহরল, আবম র্া িললাম ত্া অিশ্যই সম্ভি; পুর া পৃবথিী  
জনসংখযারক লকিল আরমব কা  এক লটোস লস্ট্রটই জায়িা লেওয়া সম্ভি, ত্াও র্রথষ্ট েযাবসবলবটসহ। " 
. 
: " ওয়াও। কল্পকাবহনী আ  কত্ চালারি? শুবন ত্াহরল, কীভারি সম্ভি? " 
- " আচ্ছা, ধর া র্বে ৭ বিবলয়ন ললাকসংখযারক ে  এোম্পল- ৪ জন মানুরষ  একটা পব িা  বহরসি কর  ভাি ক া হয়- 
ত্াহরল পুর া বিরশ্ব লমাট পব িার   সংখযা োাঁড়ায় ১.৭৫ বিবলয়ন পব িা । 
এখন র্বে আবস লটোরস, ত্াহরল লেখা র্ায় লর্ আরমব কা  এই লস্ট্টবট  লটাটাল এব য়া হরলা ৬,৯৬,২৪১ িিব বকরলাবমটা , 
অথিা ৭,৪৯৪.২৮ বিবলয়ন স্কয়া  েীট। 
ত্াহরল র্বে ১.৭৫ বিবলয়ন পব িা রক র্বে এই একটা লস্ট্রটই সাসরটইন ক া হয়, ত্াহরলও প্ররত্যকটা পব িা  ( ৭,৪৯৪.২৮ 
÷ ১.৭৫ ) অথবাৎ প্রায় ৪,২৮২.৪৫ স্কয়া  েীরট  জায়িা পারি। " 
. 
: " বকন্তু...(খক খক কর  কাশ্রত্ শুরু ক রলা), 
বকন্তু ৪,২৮২.৪৫ স্কয়া  েীট আ  কত্টুকুই িা হয়? িাোিাবে কব রয়, একজরন  ওপর  আর কজনরক উবঠরয়  াখা  মত্ কথা 
সারজস্ট্ ক রো ইবিয়রট  মত্? " 
- " Really? Are you being serious right now? 
তু্বম বক জারনা, লর্ ৩৫০০ স্কয়া  েীরট  লিবশ্ জায়িা  ওপ  নত্ ী ক া লর্রকান িাবড়ই লর্ন এরককটা লশ্া-বপস বহরসরি িণয 
ক া হয়?! 
লসখারন ৪০০০ স্কয়া  েীরট  লভত্র  ৫টা লিিরুম, ৩-৩.৩৫টা িাথরুম, ৩টা িযার রজ  একটা ২ ত্লা িাবড় োাঁড় ক ারনা 
সম্ভি, আ  বহসারি লত্া এ  লচরয়ও প্রায় ৩০০ স্কয়া  েীট লিবশ্ পাওয়া র্ারচ্ছ!! 
সারথ আপ-টু-লিট বকরচন, হাই স্ট্যান্ডারিব  বলবভং রুম লত্া আরেই। আ  এ  িাইর ও এেিা েযাবসবলবটস লর্মন স্ট্াবি, 
বমবিয়া রুম ইত্যাবে  কথা আ  না-ই িা িবল। " 
এত্েণ ধর  একটানা কথা িলায় ঠান্ডা হরয় র্াওয়া চারয়  মি নাবমরয় ল রখ িলরলা। 
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- " আ  এ  সিই পুর া ওয়ােব পপুরলশ্রন  প্ররত্যকটা মানুষরক লপ্রাভাইি ক া সম্ভি, ত্াও লকিলমাত্র আরমব কা  একটামাত্র 
লস্ট্রট ল রখই। 
এ  িাইর  লত্া শুধু আরমব কা ই আ ও ৪৯টা লস্ট্ট, ১টা লেিার ল বিবিে, ৫টা স্বায়িশ্াবসত্ অিল এিং বিবভন্ন 
অবধকা ভুি এলাকা পরড়ই  রয়রে; 
আ  পুর া পৃবথিী  কথা লত্া িােই বেলাম। " 
. 
. 
: "......." 
- " আসল সত্যটা হরলা মাবলকুল মুলক ত্া  আিে -এ  জনয শুধু এক পৃবথিী িাবনরয়রেন, 
বকন্তু রু্রি রু্রি এরক " Divide and rule" -এ  মত্ অিবণত্ এরজন্ডা বনরয় খন্ড-বিখন্ড কর রে স্বাথবারিষী কুেো  ও 
মুনাবেরক া; জারত্  নারম, িরণব  নারম, ভাষা  নারম। 
কাল্পবনক বকেু ল খা এাঁরক বেরয় লিাোরনা হরয়রে লর্ এপারশ্  এটা লত্ামা  লেশ্, আ  ওপারশ্  ওটা হরলা বিরেশ্। 
র্া  কা রণ লেখা র্ায় একই সীমানা  একপারশ্ র্খন মানিজম ল ারধ কযারম্পইন চালারনা হয়, আইন িানারনা হয়; 
অনযপারশ্ ত্খন জনসংখযা িাড়ারনা  জনয কযারম্পইন চালারনা হয়, ভাত্া ও পু ষ্কা  লঘাষণা ক া হয়। 
আ  এসরি  সারথ জনসংখযা সমসযা বকংিা বিরফা রণ  মত্ বকেু িুবলসিবস্ব টামব গুবলরয় খাইরয় লেওয়া হরয়রে বচবন  মত্, 
র্ারত্ কর  ত্া  বমবষ্ট স্বারে  আড়ারল সমগ্র বিশ্ব ও ত্া  সম্পরে  ভান্ডা রক কুবেিত্ কর  ল রখ কলকব্জা নাড়ারনা র্ায়। " 
. 
. 
: " ...আসরল, এরহম..আমা  আসরল র্াওয়া প্ররয়াজন। লে ী হরয় র্ারচ্ছ। " 
- " কী কারজ? আ ও বকেু মত্িাে খুাঁরজ লি  কর  বনরয় আসা  জনয? " 
লহরস উরঠ িলরলা। 
. 
: "......." 
- " জিাি লনই লকন? আর  োাঁড়াও োাঁড়াও, আবমও র্ারিা। ত্রি ত্া  আরি একটা কথা িরল আবস। " 
. 
- " হযারলাওওও, whadup dude!! 
আজরক কী মরন হরলা? এেরপরেশ্ন পূ ণ হরয়রে নাবক, D? 
Or would you rather prefer me saying..." 
পুন ায় লসই লেয়ারল  লকানা  বেরক ত্াবকরয় হাবসমুরখ িলা চবড়রয় কথা িলরত্ শুরু ক রলা। 
. 
. 
. 
বিং বিং!! 
. 
কবম্পউটা  স্ক্রীরন  সামরন িরস থাকা লযািরকাট পড়া মধযিয়সী ললাকটা পরকট লথরক লমািাইল লোনটা লি  ক রলন, ত্া  
আরি স্ক্রীরণ থাকা টাইমা টা এক েলক লেরখ বনরলন। 
. 
: " সযা , আপনারক লকবিরন না লপরয় লোন বেলাম। ৬ নং লিরি  লপরশ্ন্ট আিার া ভারয়ারলন্ট লেইরজ চরল লিরে, আপনারক 
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আসা  জনয অনুর াধ ক া হরচ্ছ। 
িাই ো ওরয়, এই মুহূরত্ব আপবন লকাথায় আরেন? " 
- " বিআইবি উইরঙ। " 
: " (ওপ  প্রারি থাকা িযবিবট লহরস বেরলা) আিা ও সািরজে ২৭ সযা ? " 
. 
. 
// হযারলাওওও, wadup dude!! // 
. 
জিারি বকেু একটা িলরত্ বিরয় িাধা লপরলন মােিয়সী ললাকবট। 
মবনট  লথরক হাই ভবলউরম কথা আসরে। 
. 
//আজরক কী মরন হরলা? এেরপরেশ্ন পূ ণ হরয়রে নাবক, D? 
Or would you rather prefer me saying your full designation, Doctor? // 
. 
লহরস বেরলন লযািরকাট পড়া ললাকবট। 
লর্ মানুষ বসবসবটবভ কযারম া  বসরিটবল ইেটল ক া  নতু্ন পবজশ্ন আধাবেরন  মাথায়ই খুাঁরজ লি  কর  লেলরত্ পার , ত্া  
লোট্ট একটা চালাবক বমস কর  ভুল কর  লেরলরেন বত্বন। 
. 
র্বেও প্রায় সমরয়ই র্খন বত্বন এরক পর্বরিেণ কর ন, লচষ্টা কর ন লর্ন লস লট  না পায়। 
বকন্তু আজ লস িুরে লিরে, লর্ বত্বন মবনটর   সামরন িসা আরেন। 
কা ণ বত্বন এত্ িভী  মরনারর্ারি  সারথ সিবকেু লেখবেরলন, লর্ আরিবপরে বকেু না লভরিই হুট কর  বত্বন ও  চা -এ  
ব রকারয়রস্ট্ সাড়া বেরয় লেরলবেরলন। 
. 
লক জারন, হয়রত্ািা এটাও এ  একটা বিক বেল। 
ত্াাঁ  অযারটনশ্ন সমূ্পণবরূরপ অনযবেরক বনরয় সািকনশ্াসবল ত্াাঁরক বেরয় কাজটা কব রয় বনরয়রে। 
. 
র্া  েরল বঠক এই মুহূরত্ব বহরিন বসবসবটবভ কযারম া  মধয বেরয় স্ক্রীরণ  ওপ  একিাল হাবস বনরয় ত্াাঁ  বেরক ত্াবকরয় আরে 
একই লেরহ ১৯বট বভন্ন বভন্ন আইরিনবটবট িহন ক া এ লপরশ্ন্টবট, 
এই লমন্টাল অযাসাইলারম  বিরসাবসরয়বটভ আইরিনবটবট বিসওিবা  উইরঙ  notorious সািরজে ২৭। 
. 
. 
- " হযাাঁ, বঠক িরলরো। সািরজে ২৭ -ই। Very interesting case this one, I must say। " 
কলা রক িলরলন ললাকবট। 
- " র্াই লহাক, লত্াম া ওই লপরশ্ন্টরক ব রিইন কর া, বসরিবটভ োও। 
আবম আসবে। " 
: " ওরক সযা , থযাংক ইউ। " 
. 
লচয়া  লঠরল উরঠ োাঁড়ারলন িািা বট। 
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" সামরন  বেন লথরক এখারন বনরজ  পারসবানাল ইন্টার স্ট্স একপারশ্ সব রয় ল রখ আর কটু লিবশ্ অযালাটব থাকরত্ হরি" -
ভািরত্ ভািরত্ বত্বন লি  হরয় লিরলন মবনটব ং রুমবট লথরক। 
আ  লপেরন  মবনটর  লেখা লিল লোট্ট একটা রুরম  লমরেরত্ িরস থাকা এক রু্িকরক- একা একাই কথা িলরত্ এিং 
মারেমরধয লহরস উঠরত্। 
. 
. 
. 
. 
[*] 
■...এিং লত্ামারে  সিানরে  োব রদ্রয  কা রণ হত্যা লকার া না, আবমই লত্ামারে রক ব বর্ক্ব লেই এিং ত্ারে রকও।... 
- সূ াহ আল-আনআম, ১৫১ -এ  অংশ্বিরশ্ষ 
. 
■এিং লত্ামারে  সিানরে  োব রদ্রয  কা রণ হত্যা লকার া না, আবমই লত্ামারে রক ব বর্ক্ব লেই এিং ত্ারে রকও। বনিয়ই 
ত্ারে রক হত্যা ক া জঘনযত্ম অপ াধ। 
- সূ াহ আল-ইস া (িনী ইস াঈল), ৩১ 
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১৮৫ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (১ম পিব) 
-আবসে আেনান  
 

 
েরলা ো মাবন! 
. 
ব্রুসঃ 
 াইমা  া বিরয় কর বেল অল্প িয়রস। লপ্রিরনবে  িযাপার  র্খন জানরত্ পা রলা, ত্খরনা ও া বিরয় কর বন। জযারনরট  িয়স 
বেল ১৯,  নারে  ২০। জযারনরট  সিসময় শ্খ বেল র্মজ লেরল  র্মজ েুই ভাই ব্রুস আ  ব্রায়ারন  জম বেল ত্াই স্বে সত্য 
হিা  মরত্া। খুি ত্াড়াত্াবড়  নারে  েুরটা প্ররমাশ্ন হল। লোট্ট এক রুরম  অযাপাটবরমন্ট লথরক ও া লমাটামুবট িড়সড় একটা 
ঘর  আসরলা।  াইমা রে  জীিন সুন্দ  বেল। িৃবহণী মা, পব শ্রমী িািা। আ  ঘ  আরলা কর   াখা র্মজ েু’ই ভাই। বপকচা  
পা রেে। 
. 
েন্দপত্ন হল ে’মারস  মাথায়। িায়াপা  িেলারনা  সময় িযাপা টা প্রথম লচারখ পরড়। জযারনট লভরিবেল লভজা িায়াপার   
কা রণই হয়রত্া ও া কাাঁেরত্া। বকন্তু লেখা লিল িায়াপা  োড়া  াখরলও কান্না থামরে না। প্রস্রারি  সময় সমসযা হরচ্ছ। িািা  
জানারলন ও া েুজরনই বেরমাবসরস ভুিরে। বেরমাবসস গুরুত্  লকান সমসযা না। লমাটামুবট কমন। লেরল িাচ্চা া বেরমাবসরস  
কা রণ বঠক মরত্া প্রস্রাি ক রত্ পার  না। খুি লিবশ্ বচবিত্ হিা  প্ররয়াজন লনই। অবধকাংশ্, লেরত্র বেরমাবসস আপনাআপবনই 
বঠক হরয় র্ায় ত্রি লসইে সাইরি থাকা  জনয সা কামবসশ্ান, অথবাৎ খৎনা ক ারনা  প ামশ্ব বেরলন িািা । র্মজ েু 
ভাইরয়  ৭ মাস িয়রস ত্ারে  সা কামবসশ্ারন  জনয বনরয় র্াওয়া হয়। 
. 
সা কামবসশ্ান িা খৎনা হাজা  হাজা  িে  ধর  চরল আসা খুি সহজ একবট প্রবিয়া। ৯৯% লচরয়ও লিবশ্ লেরত্র এরত্ িড় 
ধ রণ  লকান োরমলা লেখা র্ায় না। আমারে  লেরশ্  গ্রামািরল িাাঁরশ্  বচমটা, েু  আ  কাাঁবচ বেরয়ই লখালা আকারশ্  বনরচ 
বপবড়রত্ িবসরয় সুন্নারত্ খৎনা ক া হয়। করয়ক বমবনরট  মামলা। পবিমা বিরশ্বও অবধকাংশ্ লেরত্র এ পদ্ধবত্ই িযিহৃত্ হয়। 
ত্রি এয়া  কবন্ডশ্নি হসবপটারল  অপার শ্ান বথরয়টার , লস্ট্ব য়ালাইর্ি ক্লযাম্প আ  স্কযালরপল বেরয়। ব্রুস আ  ব্রায়ারন  
লেরত্রও র্বে এমনটা হত্ ত্াহরল হয়রত্া আমারে  এ িল্প অনয লকান ভারি শুরু ক রত্ হরত্া। বকন্তু ব্রুস আ  ব্রায়ারন  
অপার শ্রন  োবয়রত্ব থাকা ৪৬ িে  িরয়সী লজনার ল প্রযাবেশ্ানা  িাঃ র্’ন মাব  স্কযালপযারল  িেরল লসই বেন লিাবভ কটাব  
লমবশ্ন িযিহার   বসদ্ধাি লনন। এ বিভাইরস একবট লোট লজনার টর   মাধযরম একবট সূরচ  মরত্া ইরলরক্ট্রারি  মরধয বিেুযৎ 
প্রিাবহত্ ক া হয়। বিেুযরত্  প্রিারহ  কা রণ ইরলরক্ট্রারি লর্ ত্াপ উৎপন্ন হয় ত্া  সাহারর্য “কাটা” হয়। একটা েুব  িা 
স্কযালরপরল  সারথ এ বিভাইরস  পাথবকয হল, এরেরত্র মূলত্ লপাড়ারনা  মাধযরম “কাাঁটা” হয়। এ পদ্ধবত্  সুবিধা হল ত্ারপ  
কা রণ সৃষ্ট হওয়া েরত্  প্রািগুরলা পুরড় লর্রত্ থারক। র্া  েরল  িনালীগুরলা  মুখ িন্ধ হরয় র্ায় এিং বব্লবিং তু্লনামূলক 
ভারি কম হয়। পদ্ধবত্বটরক ইরলরক্ট্রা-কটা াইরর্শ্ান (electrocautery) িলা হয়। মূলত্ আাঁবচল জাত্ীয় লগ্রাথ লেরল লেয়া  জনয 
ইরলরক্ট্রাকটা াইরর্শ্ান লিশ্ কার্বক ী মরন ক া হয়। বকন্তু সা কামবসশ্ান িা খৎনা  লেরত্র ইরলরক্ট্রাকটা াইরর্শ্ান িযিহা  
অপ্ররয়াজনীয় এিং অরনক লেরত্র বিপেজনক। 
. 
১৯৬৬–  এবপ্ররল  ঐ সকারল িাঃ র্ন মাব   হারত্  বিভাইসবট লিশ্ করয়কিা  মযালোঙ্কশ্ান কর । প্রাথবমকভারি ইরলরক্ট্রা-
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কটাব  লমবশ্রন  লহরমাস্ট্যাট িায়াল ‘বমবনমারম’ লসট ক া হয়। বকন্তু প্রথমিা  িাঃ র্ন মাব  চামড়া বিবচ্ছন্ন ক রত্ িযথব হন। 
লহরমাস্ট্যাট িায়াল লিশ্ অরনকেূ  িাবড়রয় লেওয়া হয়। তৃ্ত্ীয় িা  ব্রুরস  লর্ৌনারঙ্গ  চামড়া  সারথ ইরলরক্ট্রাি স্পশ্ব ক ারনা  
সারথ সারথ রুরম  সিাই মাংস লপাড়া  শ্ব্দ ও িন্ধ লপরলা। িািা  া িুেরত্ পা রলন খুি িড় ধ রণ  একটা েুঘবটনা ঘরট 
লিরে। হসবপটারল  লিরি ঘুমি ব্রুরস  েু’পারয়  মােখারন জযারনট আ   নাে পুরড় কয়লা হরয় র্াওয়া সুরত্া  মরত্া বকেু 
একটা লেখরত্ লপল। প িত্বী করয়ক বেরন  মরধয ব্রুরস  সমূ্পণবভারি পুরড় র্াওয়া বলঙ্গ ধীর  েয় হরত্ হরত্ বনবিহ্ন হরয় র্ায়। 
িািা  া ব্রায়ারন  উপ  সাজবাব  না ক া  বসদ্ধাি লনন। অনয আর া অরনরক  মরত্াই ব্রায়ারন  বেরমাবসরস  সমসযা 
আপনাআপবনই বঠক হরয় র্ায়। বকন্তু ব্রুরস  অপব রময় েবত্ হরয় লিল। ১৯৬৬ লত্ প্লাবস্ট্ক সাজবাব  বেল এরকিার ই প্রাথবমক 
পর্বারয়। ব -কনিাকবটভ সাজবাব   মাধযরম ভুল শুধর  লনয়া ও লকান উপায় বেরলা না। 
. 
কীভারি কী হরয় লিল, জযারনট আ   নাে িুেরত্ পা বেরলা না। লর্ন মুহূরত্ব  মারে এক েড় এরস সি বকেু লণ্ডভণ্ড কর  
লেলরলা। পুর া িযাপা টা বনরয় বচিা ক রত্ িসরল অরনরক সময় জযারনরট  কারে অিািি মরন হরত্া। ব্রুস আ  লকানবেনই 
আ  েশ্টা লেরল  মরত্া হরত্ পা রি না, এ বচিাটা লভত্র  লথরক ওরে  কুরড় কুরড় খাবচ্ছরলা। ও া বনরজরে  লোষী ভািবেল। 
. 
িঃ জন মাবনরক  াইমা  া প্রথম লেরখ বটবভ পেবায়। েুঘবটনা  প্রায় েশ্ মাস প । মধয লেব্রুয়াব   এক সন্ধযায়। This Hour 
Has Seven Days নারম  কযারনইবিয়ান ব্রিকযাবস্ট্ং করপবার শ্ারন  জনবপ্রয় টক লশ্া-লত্। কারলা লমাটা লেরম  চশ্মা  
লপেরন  শ্াি লচাখ েুরটারত্ িুবদ্ধ  োপ। িানবেরক বসাঁবথ ক া চুল পব পাবট কর  আাঁচড়ারনা। নী িত্া এিং কথা িলা  সময় 
বনয়বযত্ আত্মবিশ্বাস লভত্  লথরক বঠকর  লি  হয়। িুবদ্ধমান, কযাব র্মযাবটক। মানুষটা খুি ঠাণ্ডা মাথায় কথা িরলন। লেরখ মরন 
হয় ত্া  উপ  আস্থা  াখা র্ায়।সাইকরলাবজস্ট্, বপএইচবি, হাভবািব। জযারনট আ   নাে  াইমা  মরন মরন এমন একজন 
মানুষরকই খুাঁজবেরলা। অবত্বথ হরয় আসা জন মাবন িাবটরমার  লখালা জনস হপবকে হসবপটারল  নতু্ন একবট বক্লবনক বনরয় 
কথা িলবেরলন। মাবন  উরেযারি লখালা এ বক্লবনরক  উরেশ্য বেল সাজবাব   মাধযরম প্রাপ্তিয়স্ক বহজড়া িা 
Hermaphrodite/Intersex না ী ও পুরুষরে  বলঙ্গ পব িত্বন ক া। এটা বেল অযারমব কারত্ এধ রন  প্রথম বক্লবনক। মাবন  
িরিষণা বেল মূলত্ এ বিষয় বনরয়ই।  াইমা  া বটবভ  পেবায় িঃ-লক িলরত্ শুনরলন – “আমারে  কারে গুরুত্  মরন হরলও 
লর্সি মানুষ মানরিত্  জীিন র্াপন ক রেন, একটা সমাধারন  জনয মব য়া হরয় আরে, ত্ারে  জনয এধ রন  সাজবাব  
সা কামবসশ্ারন  লচরয় এমন আলাো বকেু না।” 
. 
বনঃসরন্দরহ িঃ মাবন  সাোৎকা  অত্যি ইন্টার বস্ট্ং বেল, ত্রি  াইমা রে  জনয হয়রত্া পুর া িযাপা টা বিবচ্ছন্নভারি 
লকৌতূ্হলজনক একটা সৃ্মবত্ বহরসরিই থাকরত্া। বকন্তু অনুষ্ঠারন  লশ্ষ বেরক প্ররশ্নাি  পরিব একজন েশ্বক িঃ মাবনরক এমন 
একবট প্রশ্ন কর  র্া  াইমা রে  মরনারর্াি বেরত্ িাধয কর । প্রশ্নবট বেল অসমূ্পণব লর্ৌনাঙ্গ বনরয় জম লনওয়া বশ্শুরে  সম্ভািয 
বচবকৎসা  িযাপার । জিারি মাবন িরলন, জনস হপবকে বক্লবনরক সাজবাব  এিং হ রমান বিটরমরন্ট  মাধযরম এধ রন  বশ্শুরে  
না ী িা পুরুরষ পব ণত্ ক া সম্ভি। িঃ মাবন িলবেরলন – লকান বশ্শু না ী িা পুরুষ বহরসরি জম বনরলা বক না, লসটা লত্মন 
গুরুত্বপূণব না। নশ্শ্রি বশ্শুরে  বলঙ্গ পব িত্বন ক া সম্ভি। লকান োরমলা োড়াই লেরল বশ্শুরক লমরয় আ  লমরয় বশ্শুরক লেরল 
বহরসরি িড় ক া সম্ভি।  াইমা  া বঠক ক রলা ও া ভুল শুধর  লনয়া  লচষ্টা ক রি। অনুষ্ঠান লশ্ষ হওয়া মাত্র জযারনট িঃ 
মাবনরক বচবঠ বলখরত্ িসরলা। করয়ক মারস  মরধয ও া িাবটরমার  জন মাবন  অবেরস হাবজ  হল। 
. 
লব্রন্ডাঃ 
. 
ব্রুরস  লকইস বহবি লশ্ানা  প , ও  বেবর্কাল লচকআরপ  প  জন মাবন প ামশ্ব বেরলন ব্রুসরক লমরয় বহরসরি িড় ক া  । 
প্রথরম castration এ  মাধযরম ব্রুরস  শ্ ী  লথরক পুরুষ লর্ৌনারঙ্গ  অিবশ্ষ্ট অংশ্ িাে লেয়া হরি। নকরশ্ার   শুরুরত্ 
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হ রমান বিটরমন্ট বনরত্ হরি। আ  বিটরমরন্ট  লশ্ষ পর্বারয় সাজবাব  মাধযরম ও  শ্ ীর  কৃবত্রম লর্াবন স্থাপন ক া হরি। ও 
কখরনা মা- হরত্ পা রি না, বকন্তু একজন সাধা ণ না ী  মরত্া লর্ৌন জীিন র্াপন ক রত্ পা রি। একজন অসমূ্পণব পুরুরষ  
িেরল ও একজন পব পূণব না ী হরত্ পা রি। িঃ মাবন  াইমা রে  অভয় বেরলন, প্রথম লশ্ানায় র্রত্াটা গুরুত্  মরন হয় 
আসরল িযাপা টা লত্মন বকেুই না। একজন মানুষ পুরুষ নাবক না ী এটা পাথর  ললখা বকেু না। জমসূরত্র একজন মানুষ না ী 
িা পুরুষ হরয় জমায় না। ি ং পাব পাবশ্ববকত্া  প্রভারি একজন মানুষ ‘পুরুষ’ অথিা ‘না ী’ বহরসরি লিরড় ওরঠন। প্রকৃবত্ না, 
পব রিশ্ একজন মানুষরক ‘পুরুষ’ অথিা ‘না ী’ িানায়। সুত্ াং লকউ লকান ধ রণ  শ্ ী  বনরয় জমারচ্ছন ত্া  চাইরত্ 
মানবসকভারি লকান নলবঙ্গক পব চয় (Gender Identity/Gender Role) লস গ্রহণ ক রে, লসটা লিবশ্ গুরুত্বপূণব। জরম  প্রথম 
েুই িে  একজন মানুরষ  নলবঙ্গক পব চয় িুবয়ি িা পব িত্বনশ্ীল থারক। এসমরয়  মরধয একজন মানুষরক বঠক কীভারি িড় 
ক া হরচ্ছ ত্া  উপ  বনভব  ক রি লস বনরজরক না ী বহরসরি বচনরি নাবক পুরুষ বহরসরি। একই কথা খারট লর্ৌনত্া  লেরত্র। 
লক না ী  প্রবত্ আ  লক পুরুষরে  প্রবত্ আকৃষ্ট হরি, এটা পাব পাবশ্ববকত্া আ  পব রিশ্ বঠক কর  লেয়। প্রকৃবত্ না। ত্াই 
ব্রুসরক লমরয় বহরসরি িড় ক া বনরয় বচিা ক া  বকেু লনই। শুধু এটুকু বনবিত্ ক রত্ হরি, ব্রুস লর্ন সিসময় বনরজরক 
একজন লমরয় বহরসরি লচরন। 
. 
িঃ মাবন  ত্ীক্ষ্ণ িুবদ্ধ, ত্ীব্র আত্মবিশ্বাস আ  কযাব র্মা  প্রভাি লত্া বেলই, সারথ আর া বেল জনস হপবকে আ  লস্ট্ইট অে বে 
আটব বিটরমরন্ট  বনিয়ত্া। বিশ্ববিখযাত্ িরিষক িযবিিত্ভারি ব্রুরস  লকইস হযারন্ডল ক রেন, ব্রুস সরিবাচ্চ মারন  বচবকৎসা  
বনিয়ত্া পারচ্ছ। মাবন  কথা না লশ্ানা  লকান কা ণ উইবনরপরি  লোট্ট গ্রাম লথরক উরঠ আসা  নাে আ  জযারনরট  বেল না। 
 াইমা  েম্পবত্ লর্ িযাপা টা জানরত্া না ত্া হল, র্া বকেু জন মাবন ত্ারে  িরলবেল ত্া  পুর াটুকুই বেল অনুমান। অপ্রমাবণত্। 
িঃ মাবন বহজড়ারে  উপ  ক া বকেু অপার শ্ারন  বভবিরত্ এই উপসংহা  টানবেরলন লর্ স্বাভাবিক অিস্থায় জম লনওয়া 
একজন লেরল বশ্শুরক লকান জবটলত্া োড়াই লমরয় বহরসরি িড় ক া সম্ভি। এ উপসংহার   মূল বভবি বেল ত্া  এই বিশ্বাস লর্ 
নলবঙ্গক পব চয় ও লর্ৌনত্া েুরটাই পব রিশ্ ও লপ্রোপট বনভব । প্রাকৃবত্ক ভারি বনধবাব ত্, অপব িত্বনীয় লকান বিষয় না। এটা 
লকিল বহজড়ারে  জনয না, ি ং সি মানুরষ  লেরত্র প্ররর্াজয। েীঘববেন ধর  এ মত্ প্রচা  ক রলও নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমারণ  
লকান সুরর্াি মাবন পাবচ্ছরলন না। কা ণ লকান িািা-মাই সুস্থ-স্বাভাবিক সিারন  ওপ  এধ রন  প ীো ক া  অনুমবত্ লেরি 
না। ব্রুস বেল ত্াই জন মাবন  হাইরপাবথবসস প্রমারণ  পা রেে লটস্ট্ সািরজে। েু িের   কম িয়স। স্বাভাবিক লেরল সিান, 
েুঘবটনা  কা রণ র্া  লর্ৌনাঙ্গ নষ্ট হরয় লিরে। এিং ব্রুরস  বেল একজন আইরিবন্টকাল টুইন। অথবাৎ বিকারশ্  প্রবত্বট পর্বারয় 
লটস্ট্ সািরজে ব্রুসরক, স্বাভাবিক ব্রায়ারন  সারথ তু্লনা ক া  সুরর্াি বেল। জন মাবন  লেওয়া বিটরমন্ট বেল বিপর্বি  াইমা  
েম্পবত্  খড়কুরটা ধর  িাচা  লচষ্টা। ব্রুস বেল বনজ বথওব  প্রমারণ মব য়া জন মাবন  কল্পনা  লসানা  হব ণ। 
. 
লসামিা , ৩ জুলাই, ১৯৬৭। িাবটরমার   জনস হপবকে হসবপটারল িাইলযাটা াল অবকবরিকটবম  মাধযরম িাইশ্ মাস িরয়সী 
ব্রুরস  শ্ ী  লথরক অণ্ডরকাষ অপসা ণ ক া হয়। বঠক হল বনয়বমত্ বচবঠ  মাধযরম জযারনট িঃ মাবনরক ব্রুরস  িযাপার  
আপরিট জানারি। আ  িের  একিা  লচকআরপ  জনয িাবটরমার  ব্রুসরক বনরয় র্াওয়া হরি। মাবন  াইমা রে  জাবনরয় 
বেরলন, এ পর্বারয় সিরচরয় গুরুত্বপূণব হল ব্রুস লর্ন বনরজরক একজন লমরয় মরন কর  লিরড় ওরঠ। ও  জীিরন  প্রথম িাইশ্ 
মারস  িযাপার  েুই র্মজরক বকেু না জানারনাই ভারলা হি। আ  হযাাঁ, ও  একটা নতু্ন নারম  প্ররয়াজন হরি। িাবড় বের  ত্াই 
জযারনট আ   নাে বেত্ীয়িার   মরত্া ত্ারে  সিারন  নামক ণ ক রলা। ব্রুস পব ণত্ হল লব্রন্ডায়। 
. 
চলরি ইনশ্া আল্লাহ্...... 
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১৮৬ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (২য় পিব) 
-আবসে আেনান  

 

লব্রন্ডা  িয়স র্খন পাাঁচ িে  ত্খন লথরক িঃ মাবন ত্া  িিিয, িরিষণা ও িইরত্ চািলযক  এ লকইরস  কথা প্রকাশ্ ক া 
শুরু ক রলন। ত্রি সংিত্ কা রণই  াইমা রে  পব চয় প্রকাশ্ ক রলন না। প্রায়  াত্া াবত্ ব্রুস/লব্রন্ডা  লকইরস  খি  
চাব বেরক েবড়রয় পড়রলা। জন মাবন প্রচা  ক া শুরু ক রলন – না ী িা পুরুষ হওয়া মানুরষ  সত্ত্বািত্ লকান নিবশ্ষ্টয না। 
পব রিশ্, লপ্রোপরট  ো া একজন মানুষ না ী িা পুরুষ হরত্ লশ্রখ। আ  এ  অকাটয প্রমাণ হল েুই র্মজ ভাইরয়  মরধয 
একজন লেরল বহরসরি এিং অনযজন সুস্থ সিল লমরয় বহরসরি িড় হরয় উঠরে। 
. 
ব্রুস/লব্রন্ডা  লকইস িযাপকভারি প্রচাব ত্ হয়। সাইরকালবজ, লসরোলবজ, লজন্ডা  স্ট্াবি ইত্যাবে বিবসবপ্লরন  পাঠযিইরয় এ 
লকইরস  কথা রু্ি ক া হয়। এ লকইস বেল মানবিক লর্ৌনত্া, বলঙ্গ ও মনিরত্ত্ব  িযাপার  এক নতু্ন বেিরি  উরমাচক। এক 
মাইলেলক। প্রকৃবত্ িনাম প্রবশ্েরণ  (Nature vs Nurture) রু্রদ্ধ প্রবশ্েরণ  বিজরয়  অবিসম্বাবেত্ প্রমাণ বেল ব্রুরস  
সেলভারি লব্রন্ডায় পব ণত্ হওয়া। এ উপসংহা  বিবভন্ন জরন  কারে বিবভন্ন কা রণ গুরুত্বপূণব বেল। মাবন  জনয এটা বেল বশ্শু 
লর্ৌনত্া, বলঙ্গ ও লর্ৌনত্া  মনিত্ত্ব সম্পরকব ত্া  বপ্রয় বথওব   প্রমাণ। সমকামী এিং অনযানয বিকৃত্ লর্ৌনাচার  অভযি িযবিরে  
জনয এ লকইস এিং এ  উপসংহা  গুরুত্বপূণব বেল। কা ণ পব রিশ্ ও লপ্রোপরট  কা রণ র্বে একজন লেরল একজন লমরয়রত্ 
পব ণত্ হরত্ পার , ত্াহরল একজন পুরুষ িা না ী  সমবলরঙ্গ  প্রবত্ আকষবণরক লকন অস্বাভাবিক, বিকৃত্ িা অসুস্থত্া মরন 
ক া হরি? লখাে না ী িা পুরুষ পব চয়ই র্বে পূিব-বনধবাব ত্ না হয়, অপব িত্বনীয় না হয়, ি ং অবজবত্ (learned/acquired) 
হয়, ত্াহরল কীভারি লর্ৌনত্া পূিব বনধবাব ত্ হরত্ পার ? 
. 
অনযবেরক লেবমবনস্ট্রে  জনয এ লকইস গুরুত্বপূণব বেল কা ণ ত্া া েীঘববেন ধর  োবি ক বেল না ী ও পুরুরষ  মধয লমৌবলক 
লকান পাথবকয লনই। লেরল া র্া পার , লমরয় াও ত্াই পার । লেরল া র্রত্াটুকু পার  ত্রত্াটুকুই পার । ত্াই বকেু কারজ, লর্মন 
মযাথমযাবটকস িা বশ্রল্প (art), লেরল া লমরয়রে  লচরয় েে – এ কথা  লকান নিজ্ঞাবনক বভবি লনই। পুরুষ মযাথমযাবটবশ্য়ানরে  
সমান সংখযক না ী মযাথমযাবটবশ্য়ান লেখা র্ায় না, বকংিা না ীরে  মরধয লকান লিইরত্ারভন, লমাৎর্াটব বকংিা মাইরকরলরিরলারক 
পাওয়া র্ায় না - এটা জাস্ট্ শ্ত্াব্দী  প  শ্ত্াব্দী ধর  চরল আসা পুরুষত্রয  প্রভাি। 
. 
১৯৭৩ এ  জানুয়াব  সংখযায় টাইম মযািাবর্ন মিিয কর  – “চািলযক  এই লকইস না ীিােীরে  িিরিয  পরে লজা ারলা 
সমথবন লেয়।” 
. 
লিইবভিঃ 
. 
বকন্তু বমবিয়া   বঙ্গন আ  অযাকারিবমকরে  এবলিযান্ট ত্রত্ত্ব  জিত্ লথরক েূর  উইবনরপরি  েবিটা বেল অনয কম। একিার  
শুরু লথরকই  াইমা  া অনুভি ক রত্ পা বেরলন লকান একটা জায়িায় বহরসরি বমলরে না। লকাথাও লকান একটা সমসযা  রয় 
র্ারচ্ছ। র্বেও ও া েু’জন এটা স্বীকা  ক রত্ চাবচ্ছরলা না। এরকিার  লোটরিলা লথরকই ‘লব্রন্ডা’  আচ রণ লমরয়বলপনা  লকান 
োপ বেল না। ও  বপ্রয় কাজ বেল লেৌড়ারনা, ব্রায়ারন  িাবড় বনরয় লখলা ক া আ  লেরলরে  সারথ পুর া েরম মা বপট ক া। 
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পুতু্ল লখলা বেল েু লচারখ  বিষ। সু্করল ও বেল একা।  ািী, একগুাঁরয়। লমরয়রে  সারথ লখলরত্ চাইরত্া না। লেরল া ওরক 
লখলায় বনরত্া না। এমনবক িাসারত্ও লখলা  সময় ও লনতৃ্ত্ব বেরত্া। ব্রায়ান ও  অনুস ণ ক রত্া। ও  হাটা, চলা, কথা 
সিবকেুরত্ ব্রুসরক লেখরত্ পাওয়া লর্রত্া, লব্রন্ডারক না। 
িয়স িাড়া  সারথ সারথ সমসযাগুরলা িাড়রত্ থারক। িাড়রত্ থারক সামাবজক বিবচ্ছন্নত্া,  াি, কষ্ট। ও িুেরত্ পা বেল ও 
অপব বচত্, অদু্ভত্। ও খাপ খায় না। এসি বকেু  প্রভাি পড়বেল ও  পড়ারশ্ানায়। প্রথরম লিাপন  াখরত্ চাইরলও সু্করল 
িমািত্ খা াপ পা ে রমরে  প  বশ্েকরে  নানা ধ রণ  প্ররশ্ন  জিারি  াইমা  া ও  অত্ীত্ সম্পরকব জানারত্ িাধয হয়। 
সু্কল লথরকই ও  জনয সাইকরলাবজস্ট্ বঠক কর  লেওয়া হয়। বকন্তু এরক  প  এক সাইকরলাবজস্ট্ এ বসদ্ধারিই লপৌোরত্ িাধয 
হন, র্বেও ব্রুস হওয়া  লকান সৃ্মবত্ ও  লনই ত্িুও ‘লব্রন্ডা’ লকান এক কা রণ – ত্া  রূপাি রক লমরন বনরচ্ছ না। এরক  প  
এক সাইকরলাবজস্ট্ এিং জযারনট ত্া  বনয়বমত্ বচবঠরত্ মাবনরক িযাপা গুরলা জানান। বকন্তু ি াি ই িঃ মাবন বিষয়বটরক 
“টমিরয়  স্বাভাবিক েবসযপনা” িরল উবড়রয় লেন। 

. 
ত্রি এক পর্বারয় িঃ মাবনও িাধয হন িযাপা বটরক গুরুত্ব বেরত্। কা ণ ত্া  পূনবাঙ্গ বথওব রক প্রমাণ ক া  জনয সিরচরয় 
গুরুত্বপূণব সময় িরমই এবিরয় আসবেরলা। মাবন  বথওব  অনুর্ায়ী লব্রন্ডা  রূপাি রক সমূ্পণব ক রত্ নকরশ্ার   আরিই সাজবাব  
মাধযরম ও  শ্ ীর  লর্াবন স্থাপন ক া আিশ্যক। এটাই হল রূপাির   োইনাল লস্ট্প। বকন্তু লব্রন্ডারক লকান ভারিই সাজবাব   
জনয  াবজ ক ারনা র্াবচ্ছরলা না। সাজবাব  কথা শুনরত্ই ও  াবজ না। িঃ মাবন বিবভন্ন ভারি লব্রন্ডারক লিাোরনা  লচষ্টা কর ন। 
বনজ অবেরস  বনজবন রুরম বত্বন লব্রন্ডারক েবি লেখান। না ী ও পুরুরষ  নি েবি। লর্ৌনারঙ্গ  েবি। বমলন  ত্ েবি। প্রসরি  
েবি। মাবন  রু্বি বেল, না ীত্ব ও লর্াবন  গুরুত্ব লিাোরনা  জনয লব্রন্ডারক মানি লর্ৌনত্া সম্পরকব ধা ণা লেওয়া বেল আিশ্যক। 
লর্রহতু্ মাবন বিশ্বাস ক রত্ন জম লথরকই মানিবশ্শু  মধয লর্ৌনত্া  অনুভূবত্ থারক ত্াই এরত্ লকান বিপরে  আশ্ঙ্কাও বেল 
না। িঃ মাবন জযারনট এিং  নােরক িাসায় িাচ্চারে  সামরন, বিরশ্ষ কর  লব্রন্ডা  সামরন সঙ্গম ক া  প ামশ্ব লেন, র্ারত্ 
কর  লর্ৌনত্া সম্পরকব ওরে  ধা ণা আর া পব ষ্কা  হয়। ও া অস্বীকৃবত্ জানারল, মাবন প ামশ্ব লেন জযারনট লর্ন অযাটবলস্ট্ 
িৃহস্থাবল  কাজ ক া  সময় নি থারক। র্ারত্ কর  না ী পুরুরষ  পাথবকয এিং বনরজ  না ীত্ব সম্পরকব লব্রন্ডা  বিশ্বাস আর া 
িাঢ় হয়।[1] বিশ্ববিখযাত্ িঃ-এ  এই লপ্রসবিপশ্ান  াইমা  া লমরন চলা  লচষ্টা কর । পুর া িযাপা টা লব্রন্ডারক আর া বিভ্রাি, 
আর া বেরশ্হা া কর  লত্ারল। লব্রন্ডা  িয়স বেল ৭ িে । 
. 
লব্রন্ডা  “বিটরমন্ট” চলরত্ থারক। বকন্তু সমরয়  সারথ সিা  কারে পব ষ্কা  হরত্ থারক ও আ  েশ্টা লমরয়  মরত্া। ি ং লব্রন্ডা  
লকান বকেুই লমরয়  মরত্া না। লব্রন্ডা  িয়স িার া হরল িঃ মাবন  প ামরশ্ব ওরক হ রমান টযািরলট লখরত্ িাধয ক া হয়। 
িনু্ধহীন, বন াপিাহীন বনষু্ঠ  এক পব রিরশ্ লব্রন্ডা িড় হরত্ থারক। বনরজ  লমরয়বল লপাশ্াক, বনরজ  অস্বাভাবিকত্া, ভাঙ্গরত্ থাকা 
কণ্ঠস্ব , বনরজ  শ্া ীব ক অসমূ্পণবত্া, সাজবাব   জনয িািা-মা  চাপাচাবপ, এরক  প  এরক সাইকরলাবজরস্ট্  সারথ লসশ্ন, 
িাবটরমার   বনজবন রুরম  অন্ধকা  সৃ্মবত্, বনরজ  একাকীত্ব, হঠাৎ ি মাবন  কথা মরত্া ও  উপ  লজা  কর  সাজবাব  ক া হরি 
– সি বকেু বমবলরয় িরমই িভী  হরত্ থাকা  াি আ  হত্াশ্া  এক ঘূবণবপারক লব্রন্ডারক বনরজরক আবিষ্কা  কর । ও  মরধয 
আত্মহত্যা  প্রিণত্া লেখা লেয়। লশ্ষ পর্বি ললাকাল সাইকরলাবজরস্ট্  প ামরশ্ব, িঃ জন মাবন  অমরত্  নাে আ  জযারনট 
বসদ্ধাি লনয় লব্রন্ডারক ও  অত্ীত্ সম্পরকব জানািা । 
. 
১৯৮০-  মারচব  এক পড়ি েুপুর  সাইকরলাবজরস্ট্  সারথ সাপ্তাবহক লসশ্রন  প   নাে সি বকেু লব্রন্ডারক খুরল িরল। িাল 
লিরয় পড়া পাবন আ  হারত্  িলরত্ থারক লকান আইসবিরম  লোটা লকারল জমরত্ থারক। ও বনরজ  লভত্  মুবি  স্বাে 
অনুভি কর । লিাধশ্বি হিা  প  লথরক বিভ্রাবি আ  ও  কারে েুরিবাধয, অজানা এক িািিত্া  লর্ লিাো ও  ওপ  লচরপ 
বেল, মরন হল লশ্ষ পর্বি ত্া তু্রল লনয়া হরয়রে।  রন  কথা লশ্ষ হিা  প্রায় সারথ সারথই ব্রুস ও  বসদ্ধাি জাবনরয় লেয়। ও 
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একজন লেরল আ  ও লেরল বহরসরিই জীিন কাটারি। অত্ীরত্  সি বচহ্ন মুরে লেলা  লচষ্টায় ও বনরজ  জনয নতু্ন লিরে লনয়। 
লিইবভি। িাইরিরল  লসই লেরলটা  মরত্া লর্ বিশ্াল োনিরক রু্দ্ধ হাব রয়বেল। লিইবভি  াইমা । 
. 
লোটকারল হওয়া েুঘবটনা  েবত্পূ ণ বহরসরি হসবপটাল কতৃ্বপরে  কাে লথরক  াইমা  া বকেু টাকা লপরয়বেল। এ টাকা 
লিইবভি সাজবাব   জনয খ চ ক া  বসদ্ধাি লনয়। ত্রি জন মাবন  প্রিাবিত্ সাজবাব  না। ি ং ত্া  উরটা ল সারট  জনয। এই 
েযারলাপ্লযাবস্ট্ সাজবাব রত্ লিইবভরি  িান কিবজ লথরক মাংস, নাভব আ  আটবাব  এিং ও  িাম িাম পাজড় লথরক কাবটবরলজ 
বনরয় ও  শ্ ীর  একবট কৃবত্রম বলঙ্গ স্থাপন ক া  লচষ্টা ক া হরি। িার া ধারপ  এ সাজবাব  লশ্ষ ক রত্ বত্ন জন সারজবরন  ১৩ 
ঘণ্টা সময় লারি। সাজবাব  সেল হয়। লসরপ্টম্ব  ২২, ১৯৯০ এ লিইবভি  াইমা  লজইন েরন্টইনরক বিরয় কর । 
. 
িল্পটা এখারন লশ্ষ হরল ভারলা হরত্া। লিইবভি সুরখ-শ্াবিরত্ ত্া  িাবক জীিন কাাঁবটরয় বেল। েত্বিেত্, ভ্রমণ ক্লাি, বকন্তু 
সন্তুষ্ট একজন মানুষ বহরসরি – এমন উপসংহা  হয়রত্া সিা  জনযই ভারলা হত্। বকন্তু িাবটরমার  জন মাবন  সারথ বনজবন 
লসশ্নগুরলারত্ এমন বকেু হরয়বেল র্া  িীজ ও আ  ব্রায়ান লভত্র  িরয় লিড়াবচ্ছল। এমন এক অন্ধকার  উাঁবক বেরত্ ও া িাধয 
হরয়বেল, আমৃতু্য র্া ওরে  ত্া া কর  লিড়ারি। শ্ত্ লচষ্টা  প ও লর্ অন্ধকার   কিল লথরক ও া মুি হরত্ পার বন। 

চলরি ইনশ্া আল্লাহ্ ...... 

 

 

[1] In Sexual Signatures, Money emphasized the importance of such parental genital displays for correct heterosexual 

child development, and even went so far as to recommend that parents engage in sexual intercourse in front of their 

children. “With a little calm guidance,” he wrote, “the experience can be integrated into the child’s sex education and 

serve to reinforce his or her own gender identity/role 
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১৮৭ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (৩য় পিব) 
-আবসে আেনান  

 

খুি কম িয়রস ব্রায়ান মে ধর । সপ্তাহারি েুবত্ব  জনয মে খাওয়া না। েুবনয়া  উপ  লজে বনরয়, বনরজ  সারথ বনরজ পাল্লা 
বেরয়, বেরন  প  বেন কখরনা পুর াপুব  মাত্াল না থাকা  মরত্া কর  মে খাওয়া। ও  মাথা  লভত্ , ও  মরন লভত্  বকেু 
একটা ওরক কুর  কুর  খাবচ্ছরলা। সিসময় অনুত্প্ত, আ  লিইবভিরক বনরয় েুবিিাগ্রি  ণ আ  জযারনরট  হয়রত্া িযাপা টা 
লখয়াল ক া  মরত্া অিস্থা বেল না, ত্রি সমসযাটা সামরন আসরত্ শুরু কর  র্খন লিইবভরি  অত্ীরত্  িযাপার  সত্য েু 
ভাইরক জানারনা  প । 
. 
পুর া ঘটনায় সিা  মরনারর্াি বেল লিইবভরি  উপ । সংিত্ কা রণই। ব্রায়ান িযাপা টা কীভাি হযারন্ডল ক রে লসই বেরক 
মরনারর্াি লেয়া  সুরর্াি লত্মন বেল না। ত্াই র্খন বকেুবেন প  ব্রায়ারন  নাভবাস লব্রক িাউরন  মরত্া হল, ত্খন লসটা 
অপ্রত্যাবশ্ত্ বেল। েীঘববেন ধর  এরক  প  এক েুঘবটনা আ  বিপর্বরয়  লমাকারিলা ক রত্ ক রত্ অরনকটাই অিশ্ হয় আসা 
 াইমা  পব িা  ত্ারে  লম্বা েুভবারিয  বলরস্ট্  আর কবট েুভবািয বহরসরি এরক লেরখ। বকন্তু সমসযা িাড়রত্ থারক। ব্রায়ারন  
মানবসক সমসযারক  াইমা  া বসব য়াসবল বনরত্ িাধয হয় র্খন লিইবভরি  সাজবাব   েু সপ্তাহ আরি ব্রায়ান প্রথমিার   মরত্া 
আত্মহত্যা  লচষ্টা কর । কবেন প ই বেল েু’জরন  লষালত্ম জমবেন। বকেুবেন প  ব্রায়ান পড়াশুনা িন্ধ কর  লেয়। এক 
লপরিাল পারম্প চাকব  লনয়। িাসা লথরক লি  হরয় িালব লেন্ডরক সারথ বনরয় আলাো থাকা শুরু কর । প্রথমিা  বিরয় কর  ১৯ 
িে  িয়রস। বকন্তু েু সিারন  জরম  প ও বিরয়টা লটরক না। করয়ক িের   মরধয বিরভাসব হরয় র্ায়। 
. 
লনশ্াতু্  করয়ক িে  কাটািা  প  আিা  বিরয় কর  ব্রায়ান। বকন্তু আিার া একই পব ণবত্।  
লভত্র   অবস্থ ত্া ও  জীিনরকও অবস্থ  কর  তু্লবেল। বকেু একটারক ভুরল থাকরত্, চাপা বেরত্ চাইবেল ও। বনরজ  কাে 
লথরক বনরজ পাবলরয় লিড়ারনা  লচষ্টায় মে আ  ঘুরম  ওষুরধ  লনশ্া  িাড়, অিশ্ অনুভূবত্  চাের  মনরক, বচিারক লঢরক 
 াখবেল। বঠক কী লথরক ব্রায়ান পালারত্ চাইবেল  ন আ  জযারনট িুেরত্ পা বেল না। ওরে  লিাো  উপায়ও বেল না। 
পৃবথিীরত্ লকিল একজনই জানরত্া জাগ্রত্ মুহূত্বগুরলারত্ লকান সৃ্মবত্ লথরক ব্রায়ান পাবলরয় লিড়ারত্া, আ  অরচত্ন অিস্থায় 
লকান সৃ্মবত্ েুঃস্বে হরয় ও  সামরন হাবজ  হরত্া। বকন্তু লিইবভি সংকল্প কর বেল ভুরল থাকা ।  
. 
লিইবভি আ  ব্রায়ারন  নশ্শ্ি লকান অরথবই সহজ বেল না। খুি অল্প িয়স লথরকই লিইবভিরক ত্ীব্র কষ্ট, হত্াশ্া, প্রবত্কূলত্া 
আ  ভরয়  মুরখামুবখ হরত্ হরয়রে। একই মাত্রায় না হরলও একই কথা ব্রায়ারন  লেরত্রও খারট। বকন্তু সি বকেু োবপরয় 
লিইবভি এিং ব্রায়ারন  সিরচরয় অপেরন্দ , সিরচরয় ভরয়  সৃ্মবত্ বেল িাবটরমার   বেনগুরলা। িঃ মাবন  অবেরস কাটারনা 
বনজবন সময়গুরলা  েু ভাইরয়  মরন কী িভী  েত্ নত্ব  কর বেল ত্া  একটা ধা ণা পাওয়া র্ায় লিইবভরি  এক েুলবভ 
স্বীরকার াবি লথরক। লিইবভি আ  লজইন িকুরমন্টাব  লেখবেল। বসআইএ- এ  টচবা  বনরয় িানারনা িকুরমন্টাব রত্ লেখারনা 
হবচ্ছল কীভারি িন্দীরে  লর্ৌনারঙ্গ ইরলকবিক শ্ক বেরয় অত্যাচা  চালারনা হয়। হঠাৎ লজইন আবিষ্কা  ক রলা লিইবভি বচৎকা  
কর  কাাঁেরে। প্রলাপ িকরে। বভবিও  ঐ েৃশ্য ওরক ভয়ঙ্ক  লকান সৃ্মবত্  কথা মরন কব রয় বেরয়বেল। কান্না  েমরক 
এরলারমরলা হরয় র্াওয়া কথাগুরলা িুেরত্ না পা রলও লজইন একটা নাম বচনরত্ পা বেল। জন মাবন।  
. 
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 াইমা  া িের  একিা  িাবটরমার  লর্রত্া, ল গুলা  লচকআরপ  অংশ্ বহরসরি। প্রথরম ও া চা জন িঃ মাবন  অবেরস 
িসরত্া।  ন আ  জযারনরট  সারথ বকেুেণ কথা িলা  প  িঃ মাবন ব্রায়ান আ  ব্রুসরক আলাো রুরম বনরয় লর্রত্ন। প্রাইরভট 
লসশ্রন  জনয। একজন না ী বহরসরি স্বাভাবিক “বিকারশ্ ” জনয ব্রুস/লব্রন্ডারক নিত্া ও লর্ৌনত্া  মুরখামুবখ োড় কব রয় লেয়া 
িঃ মাবন  মরত্ অপব হার্ব বেল। “স্বাভাবিক বিকারশ্ ” অংশ্ বত্বন ব্রুস আ  ব্রায়ানরক পরণবাগ্রাবে আ  বস্ট্ল ইরমজ লেখান। 
র্খন ওরে  িয়স ৭, এক লসশ্রন িঃ মাবন ওরে  েু জনরক কাপড় খুরল নি হিা  বনরেবশ্ লেন। ৭ িের   নি ব্রুসরক জন 
মাবন হামাগুবড় লেয়া  ভবঙ্গরত্ লমরেরত্ চা  হাত্-পারয় ভ  বেরত্ িাধয কর ন। মাবন ত্া প  নি ব্রায়ানরক িরলন ব্রুরস  
লপেরন বিরয় োাঁড়ারত্। আিা  লকান লকান লসশ্রন মাবন ব্রুসরক িরলন েু পা েবড়রয় কর  বচত্ হরয় শুরত্। আ  ত্া প  
ব্রায়ানরক িাধয কর ন ব্রুরস  উপরড় উঠরত্। লোট্ট এ র্মজ বশ্শু েুবটরক জন মাবন লসেুয়াল ল াল-লপ্ল লত্ িাধয কর ন।[2] এ 
অিস্থায় জন মাবন ওরে  েবি লত্ারলন। বত্বন ওরে  এমন এক েুবিবষহ অবভজ্ঞত্া  মরধয বেরয় লর্রত্ িাধয কর ন র্া সা া 
জীিরন  জনয ওরে রক েত্বিেত্ কর  লেয়। আ  সি বকেুরক োবপরয় এই “লথ াবপ” লসশ্ন েুই র্মরজ  উপ  সিরচরয় 
িভী  প্রভাি লেরল।  
. 
জীিনভ  শ্ত্ লচষ্টা  প ও ও া এ ভয়ঙ্ক  সৃ্মবত্ মুরে লেলরত্ িযথব হয়। র্খন লিইবভি লশ্ষ পর্বি ত্া  অত্ীত্ সম্পরকব 
জানরত্ পার  ত্খন আ  সি বকেু লপেরন লেরল আসরত্ পা রলও এই বিকৃত্ লর্ৌন বনর্বাত্নরক সৃ্মবত্ লথরক মুরে লেলা ও  
আ  ব্রায়ারন  জনয সম্ভি বেল না। ১৩ িে  িয়রস র্খন ব্রায়ান িুেরত্ পা রলা ও  লিান আসরল ও  ভাই, এিং জন মাবন 
ওরে রক বেরয় র্া কব রয়বেরলন ত্া অজাচা  এিং সমকারম  অনুক ণ – ত্খন পুর া িযাপা টা কীভারি ও  মরন  উপ  বঠক 
কী  কম প্রভাি লেরলবেল? এ ধ রণ  সৃ্মবত্ একজন মানুষরক েুমরড় মুচরড়, লভরঙ্গ চুরড় বেরত্ িাধয।  
. 
ব্রায়ান লচষ্টা কর বেল। বকন্তু এ সৃ্মবত্, এ অন্ধকার   কিল লথরক বনরজরক োবড়রয় বনরত্ ও িযথব হয়। ও  বিরপ্রশ্ন, মুি সুইংস, 
মে আ  ঘুরম  ওষুরধ  লনশ্া ত্ীব্র হরত্ থারক। ২০০২ এ  িসরি ৩৬ িে  িয়রস ব্রায়ান আত্মহত্যা কর । ব্রায়ারন  মৃতু্য 
লিইবভরি  উপ  িভী  প্রভাি লেরল। বিবভন্ন কা রণ ও  আবথবক অিস্থা  অিনবত্ হরত্ থারক। লিইবভি বনরজও বিরপ্রশ্রন  
লচা ািাবলরত্ ত্বলরয় লর্রত্ শুরু কর । ব্রায়ারন  মৃতু্য  প্রায় েু’ িে  প , লম-  এক েুপুর  লজইন ওরক জানায় বকেু বেরন  
জনয ও আলাো থাকরত্ চারচ্ছ। র্বেও লজইন আশ্বি কর  িরল ও বিরভারসব  কথা ভািরে না, লিইবভি সিরচরয় খা াপ 
পব ণবত্রকই অিধাব ত্ িরল ধর  লনয়। ও বনরজরক িযথব মরন ক বেল। স্বামী বহরসরি, পুরুষ বহরসরি। লসবেন  ারত্ লিইবভি 
ঘ  লেরড় লি  হরয় র্ায়। লকান অঘটরন  আশ্ংকায় লজইন থানায় ব রপাটব কর । প বেন পুবলশ্ জানায় লিইবভি সুস্থ আরে, 
লিাঁরচ আরে। ত্রি লকাথায় আরে লসটা ও লজইনরক জানারত্ চায় না। বিপে এড়ারনা লিরে লভরি লজইন লসবেনকা  মরত্া 
অবেরস র্ায়। ও লিবড়রয় লিরল লিইবভি িাসায় আরস। খুাঁরজ লি  কর  িযা রজ বনরয় ধী  বস্থ  ভারি ও  শ্টিারন  িযার ল 
লচাঁরে লনয়। ত্া প  িাবড় বনরয় লিবড়রয় র্ায়।  
২০০৪ সারল  ৪ই লম ও  িাসা  কারে এক সুপা রস্ট্ার   পাবকবং লরট লিইবভরি  বিরফাব ত্ খুবল  মৃত্রেহ পাওয়া র্ায়। ও  
িয়স বেল ৩৮ িে ।[3]  
. 
জন মাবন মা া র্ান ২০০৬ সারল, ৮৫ িে  িয়রস, পাবকবেরে ভুরি। বিশ্বখযাত্, নবন্দত্ অযাকারিবমক, মনিত্ত্ব ও লর্ৌনত্া  
িরিষণায় নি বেিরি  সূচনাকা ী পবথকৃৎ বহরসরি। মাবন  অরনক বথওব  মানবিক লর্ৌনত্া সংিাি পাঠযপুিরক  প্রমাবণত্ সত্য 
বহরসরি িৃহীত্ হয়। Gender Role, Gender Identity এিং Gender Fluidity –এ  মরত্া অরনক ধা ণা ও পব ভাষা 
স াসব  িঃ মাবন  কাে লথরক লনওয়া। . 
. 
লিইবভি  াইমার   জীিরন  প্রথম বেরক িঃ মাবন িযাপকভারি লকইসবটরক ত্া  বথওব   স্বপরে অকাটয প্রমাণ বহরসরি প্রচা  
কর ন। বত্বন িরলন লিইবভরি  ঘটনা প্রমাণ কর  মানুরষ  নলবঙ্গক পব চয় পব রিশ্ ও প্রবশ্েণ ো া বনয়বযত্ হয়, প্রকৃবত্  
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মাধযরম না। মাবন লিইবভরি  লকইসরক অবমশ্র সােলয বহরসরি তু্রল ধর ন। এ লকইসরক মরিল বহরসরি উপস্থাপন কর  জনস 
হপবকরে এ কম আর া অরনক সাজবাব  ও “বিটরমন্ট” ক া হয়। পুর া িযাপা টা লর্  াইমা  পব িার   জনয এক মহা বিপর্বয় 
বেল, মাবন  ললখা লথরক লিাো  উপায় বেল না। মাবন এক সুখী পব িার   েবি এাঁরকবেরলন লর্খারন হাবসখুবশ্ িািা-মা প ম 
র্রত্ন ত্ারে  েুই সুস্থ-স্বাভাবিক সিানরক িড় ক রে। আ  বলঙ্গ পব িত্বন সাজবাব  মাধযরম র্াওয়া বশ্শুবট সিবেক বেরয় একজন 
স্বাভাবিক লমরয় বহরসরি লিরড় উঠরে।[4] . 
অথচ িািিত্া বেল পুর াপুব  বভন্ন। র্খন ১৩ িে  িয়রস লিইবভি একজন পুরুষ বহরসরি জীিন কাটারনা  বসদ্ধাি লনয়, িঃ 
মাবনরক িযাপা টা জানাও হয়। বকন্তু মাবন ত্া  প্রকাবশ্ত্ িই, জানবাল, আবটবরকল, িিিয – সি জায়িারত্ই এ গুরুত্বপূণব ত্থযবট 
উরল্লখ ক রত্ ভুরল র্ান। ত্রি লিইবভরি  লকইস সম্পরকব কথা িলা কবমরয় লেন। লশ্ষ পর্বি ১৯৯৭ সারল র্খন লিইবভরি  
লকইরস  আসল অিস্থা  কথা িযাপকভারি প্রকাবশ্ত্ হয়, মাবন ত্া  এেরপব রমরন্ট  িযথবত্া  জনয বমবিয়া হট্টরিালরক োয়ী 
কর ন। কখরনা  েণশ্ীল বমবিয়া  ষড়র্রয  কথা িরলন আিা  কখরনা  ন আ  জযারনরট  অবভভািক বহরসরি লর্ািযত্া বনরয় 
প্রশ্ন লত্ারলন। র্বেও এ  আরি মাবন  বনরজ  লমবিকাল লনাটরস েু’জরন  ভূয়সী প্রশ্ংসা কর বেল। মৃতু্য  আি পর্বি লিইবভি 
 াইমার   জীিন ও মৃতু্য  িযাপার  জন মাবন  লভত্র  বিনু্দমাত্র অনুত্াপ লেখা র্ায় বন।  
. 
ত্রি মাবন স্বীকা  না ক রলও  াইমা  র্মরজ  েুঃখ ভা ািাি জীিন আ  আত্মহত্যা  লপেরন ত্া  এেরপব রমন্ট এিং বিরশ্ষ 
কর  ত্া  লথ াবপ লসশ্নগুরলা  ভূবমকা লকান সুস্থ, সুবিরিচক মানুষ অস্বীকা  ক া  কথা না। িমািত্ ত্ীব্র লর্ৌনত্া  
উপস্থাপন, লর্ৌন সঙ্গম অনুক রণ িাধয ক া, এমন অিস্থায় েবি লত্ালা, িমািত্ ত্া  লর্ৌনাঙ্গ এিং লর্ৌন পব চয় বনরয় প্রশ্ন 
লত্ালা, সরিবাপব  একজন লেরলরক লজা  কর  একজন লমরয়রত্ পব ণত্ ক া  লচষ্টা – এ বিষয়গুরলা খুি সহরজ এবড়রয় র্াওয়া 
র্ায় না। লর্রকারনা প্রাপ্তিয়স্ক মানুরষ  ওপ  এধ রন  ঘটনা  ত্ীব্র ও িভী  লনবত্িাচক প্রভাি পড়া স্বাভাবিক। আ  লিইবভি 
আ  ব্রায়ারন  সারথ এ ঘটনাগুরলা ঘরটবেল নশ্শ্ি লথরক।  
. 
একজন বিখযাত্, সম্মাবনত্ সাইকরলাবজস্ট্ লকন বশ্শুরে  এধ রন  আচ রণ িাধয ক রিন, পাঠরক  মরন এমন প্ররশ্ন  উেয় 
হওয়া স্বাভাবিক। লকান লমবিকাল বিবগ্র না থাকা একজন সাইকরলাবজস্ট্ কীভারি এরক  প  এক ল ািীরক এরত্া িড় মারপ  
একটা সাজবাব  ক া  প ামশ্ব বেরয় লর্রত্ পার ন, লসটা বনরয়ও প্রশ্ন জািরত্ পার ।  

ইনশ্া আল্লাহ্ সি প্ররশ্ন  উি  পাওয়া র্ারি আিামী পরিব...... 
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[2] Money made Bruce assume the passive position and then ordered Brian to go behind him and mimic a thrusting 

motion. He repeated the same thing when he instructed Bruce to lay with legs spread and then ordered Brian to mount 

him. He forced them into sexual role play. Can’t find the words to describe the ordeal in Bengali. 

[3] Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications. Diamond, M. & Sigmundson, H. K. (1997) 

John Colapinto wrote ''As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl 

http://www.bbc.co.uk/…/…/horizon/dr_money_prog_summary.shtml 

[4] http://nyti.ms/2pBqu0N 

 

http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/dr_money_prog_summary.shtml
http://nyti.ms/2pBqu0N


 

740 

১৮৮ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়  জিরত্ প্ররিশ্ ক ে তু্বম -২!!” (লশ্ষ পিব) 
-আবসে আেনান  

 

জন মাবন মা া র্ান ২০০৬ সারল, ৮৫ িে  িয়রস, পাবকবেরে ভুরি। বিশ্বখযাত্, নবন্দত্ অযাকারিবমক, মনিত্ত্ব ও লর্ৌনত্া  
িরিষণায় নি বেিরি  সূচনাকা ী পবথকৃৎ বহরসরি। মাবন  অরনক বথওব  মানবিক লর্ৌনত্া সংিাি পাঠযপুিরক  প্রমাবণত্ সত্য 
বহরসরি িৃহীত্ হয়। Gender Role, Gender Identity এিং Gender Fluidity –এ  মরত্া অরনক ধা ণা ও পব ভাষা 
স াসব  িঃ মাবন  কাে লথরক লনওয়া।  
. 
লিইবভি  াইমার   জীিরন  প্রথম বেরক িঃ মাবন িযাপকভারি লকইসবটরক ত্া  বথওব   স্বপরে অকাটয প্রমাণ বহরসরি প্রচা  
কর ন। বত্বন িরলন লিইবভরি  ঘটনা প্রমাণ কর  মানুরষ  নলবঙ্গক পব চয় পব রিশ্ ও প্রবশ্েণ ো া বনয়বযত্ হয়, প্রকৃবত্  
মাধযরম না। মাবন লিইবভরি  লকইসরক অবমশ্র সােলয বহরসরি তু্রল ধর ন। এ লকইসরক মরিল বহরসরি উপস্থাপন কর  জনস 
হপবকরে এ কম আর া অরনক সাজবাব  ও “বিটরমন্ট” ক া হয়। পুর া িযাপা টা লর্  াইমা  পব িার   জনয এক মহা বিপর্বয় 
বেল, মাবন  ললখা লথরক লিাো  উপায় বেল না। মাবন এক সুখী পব িার   েবি এাঁরকবেরলন লর্খারন হাবসখুবশ্ িািা-মা প ম 
র্রত্ন ত্ারে  েুই সুস্থ-স্বাভাবিক সিানরক িড় ক রে। আ  বলঙ্গ পব িত্বন সাজবাব  মাধযরম র্াওয়া বশ্শুবট সিবেক বেরয় একজন 
স্বাভাবিক লমরয় বহরসরি লিরড় উঠরে।[4] অথচ িািিত্া বেল পুর াপুব  বভন্ন। র্খন ১৩ িে  িয়রস লিইবভি একজন পুরুষ 
বহরসরি জীিন কাটারনা  বসদ্ধাি লনয়, িঃ মাবনরক িযাপা টা জানাও হয়। বকন্তু মাবন ত্া  প্রকাবশ্ত্ িই, জানবাল, আবটবরকল, 
িিিয – সি জায়িারত্ই এ গুরুত্বপূণব ত্থযবট উরল্লখ ক রত্ ভুরল র্ান। ত্রি লিইবভরি  লকইস সম্পরকব কথা িলা কবমরয় 
লেন। লশ্ষ পর্বি ১৯৯৭ সারল র্খন লিইবভরি  লকইরস  আসল অিস্থা  কথা িযাপকভারি প্রকাবশ্ত্ হয়, মাবন ত্া  
এেরপব রমরন্ট  িযথবত্া  জনয বমবিয়া হট্টরিালরক োয়ী কর ন। কখরনা  েণশ্ীল বমবিয়া  ষড়র্রয  কথা িরলন আিা  
কখরনা  ন আ  জযারনরট  অবভভািক বহরসরি লর্ািযত্া বনরয় প্রশ্ন লত্ারলন। র্বেও এ  আরি মাবন  বনরজ  লমবিকাল লনাটরস 
েু’জরন  ভূয়সী প্রশ্ংসা কর বেল। মৃতু্য  আি পর্বি লিইবভি  াইমার   জীিন ও মৃতু্য  িযাপার  জন মাবন  লভত্র  বিনু্দমাত্র 
অনুত্াপ লেখা র্ায় বন।  
. 
ত্রি মাবন স্বীকা  না ক রলও  াইমা  র্মরজ  েুঃখ ভা ািাি জীিন আ  আত্মহত্যা  লপেরন ত্া  এেরপব রমন্ট এিং বিরশ্ষ 
কর  ত্া  লথ াবপ লসশ্নগুরলা  ভূবমকা লকান সুস্থ, সুবিরিচক মানুষ অস্বীকা  ক া  কথা না। িমািত্ ত্ীব্র লর্ৌনত্া  
উপস্থাপন, লর্ৌন সঙ্গম অনুক রণ িাধয ক া, এমন অিস্থায় েবি লত্ালা, িমািত্ ত্া  লর্ৌনাঙ্গ এিং লর্ৌন পব চয় বনরয় প্রশ্ন 
লত্ালা, সরিবাপব  একজন লেরলরক লজা  কর  একজন লমরয়রত্ পব ণত্ ক া  লচষ্টা – এ বিষয়গুরলা খুি সহরজ এবড়রয় র্াওয়া 
র্ায় না। লর্রকারনা প্রাপ্তিয়স্ক মানুরষ  ওপ  এধ রন  ঘটনা  ত্ীব্র ও িভী  লনবত্িাচক প্রভাি পড়া স্বাভাবিক। আ  লিইবভি 
আ  ব্রায়ারন  সারথ এ ঘটনাগুরলা ঘরটবেল নশ্শ্ি লথরক।  
. 
একজন বিখযাত্, সম্মাবনত্ সাইকরলাবজস্ট্ লকন বশ্শুরে  এধ রন  আচ রণ িাধয ক রিন, পাঠরক  মরন এমন প্ররশ্ন  উেয় 
হওয়া স্বাভাবিক। লকান লমবিকাল বিবগ্র না থাকা একজন সাইকরলাবজস্ট্ কীভারি এরক  প  এক ল ািীরক এরত্া িড় মারপ  
একটা সাজবাব  ক া  প ামশ্ব বেরয় লর্রত্ পার ন, লসটা বনরয়ও প্রশ্ন জািরত্ পার । বকন্তু লর্ৌনত্া, বিরশ্ষ কর  বশ্শু লর্ৌনত্া 
সম্পরকব িঃ মাবন  েশ্বন সম্পরকব জানা  প  িযাপা টা অসুস্থ-বিকৃত্ মরন হরলও, আ  অস্বাভাবিক মরন হয় না।  
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. 
েুই রু্রি ও লিবশ্ সময় ধর  ত্া  বিবভন্ন িই, জানবাল লপপা  ও িিরিয িা  িা  জন মাবন িযাখযা কর রেন লকন নশ্শ্রিই 
বশ্শুরে  লর্ৌনত্া  বশ্ো লেয়া উবচৎ। টাইম মযািাবর্রন  এবপ্রল, ১৯৮০ সংখযা মাবন িরলন, 
'নশ্শ্রি  লর্ৌন অবভজ্ঞত্া - লর্মন তু্লমামূলক ভারি িয়স্ক লকান িযবি  সারথ লর্ৌন বমলন – বশ্শু  জনয লনবত্িাচকই হরি 
এমন লকান কথা লনই'।[5] 

র্বে লকান লকান পাঠক মাবন  উপর   কথা  মরধয লপরিাবেবলয়া িা বশ্শুকাবমত্া  িন্ধ লপরয় থারকন ত্াহরল িাচ লপরিাবেবলয়া 
মযািাবর্ন “পাইবিকা”-লত্ ১৯৯১ এ  সাোত্কার  িলা জন মাবন  বনরচ  কথাগুরলা হয়রত্া অস্পষ্ট েবিরক আর কটু পব ষ্কা  
ক রি – 
“ধরুন আবম র্বে লেবখ ১০ িা ১১ িে  িয়রস  একবট লেরল বিরশ্  িা বত্ররশ্  লকাঠা  লকান পুরুরষ  প্রবত্ ত্ীব্র শ্া ীব ক 
আকষবণ লিাধ ক রে, র্বে ত্ারে  সম্পকব পা স্পব ক সম্মবত্  বভবিরত্ হয়, ত্ারে  িন্ধন র্বে পা স্পব ক হয়, ত্াহরল আমা  
মরত্ এধ রন  সম্পকবরক লকান ভারিই বিকা গ্রসথ িা অসুস্থ (pathological) িলা র্ায় না।”[6]  
লপরিাবেবলয়া িা বশ্শুকারম  সংজ্ঞা বেরত্ বিরয় একই সাোৎকার  জন মাবন িরলন –  
“লেহময় বশ্শুকাম (affectional pedophilia) হল সহজ ভাষায় বশ্শুরে  প্রবত্ লেহময় আকষবণ। অবভভািক সুলভ ভারলািাসা 
ও িন্ধরন  লর্ৌন ভারলািাসা ও িন্ধরন পব ণত্ হওয়া। এই লেহময় সম্পকব, পুরুষ বশ্শুকারম  লেরত্র বপতৃ্ সুলভ ভারলািাসা  
মরত্া। এরত্ লকিল বপতৃ্ সুলভ ভারলািাসা  সারথ লর্ৌন িা লপ্রমময় িন্ধন রু্ি হরয়রে। লেহময় ভারলািাসা  সারথ লপ্রম ও 
কামনা রু্ি হরয়রে।”[7] 
. 
পাইবিকা  এবিরটাব য়াল লিারিব  সেসয িাচ প্ররেস  বথও সযানরোরটব  -Boys & Their Contacts with Men: A Study 
of Sexually Expressed Friendships – নারম  িইরয়  ভূবমকাও ললরখন জন মাবন। িইরয়  বিষয়িস্তু বেল এিার া লথরক 
শুরু কর  বিবভন্ন িয়রস  লেরলরে  প্রাপ্তিয়স্ক পুরুরষ  সারথ পায়ুকারম  আনন্দঘন িণবনা। বথও সযানরোরটব  োবি িইরয়  
প্রবত্বট িণবনা অের  অের  সত্য। জন মাবন এ িইরয়  ভূবমকায় ললরখন –  
“২০০০ সাল ও ত্া  পর  জম লনওয়া প্রজরম  জনয আম া হি ইবত্হাস। বশ্শু লর্ৌনত্া ও এ  মূলনীবত্  িযাপার  আমারে  
আত্মরকবন্দ্রক, ননবত্কত্া বনভব  অজ্ঞত্া বনঃসরন্দরহ প িত্বী প্রজমরক বিবস্মত্ ক রি...বশ্শুকাবমত্া ত্রত্াটুকই ঐবচ্ছক, িাাঁহাবত্ 
হওয়া িা অন্ধ হওয়া র্রত্াটুক ঐবচ্ছক...এবট একবট অত্যি গুরুত্বপূণব এিং অত্যি ইবত্িাচক িই।”[8] 
. 
Development of paraphilia in childhood and adolescence – নামক প্রিরন্ধ জন মাবন িরলন –  
“বশ্শুকাম লস্বচ্ছায় লিরে লনওয়া না, আ  ইরচ্ছ ক রলই একজন বশ্শুকাবম এরক লেরড় আসরত্ পার  না। বশ্শুকাবম লর্ৌনত্া  
িযাপার  িযবি  বসদ্ধাি িা অনু বি িা, ি ং এবট লর্ৌন-মনিাবত্ত্বক িঠন। একজন মানুরষ  বশ্শুকাবম হওয়া িাাঁহাবত্ িা কালা  
ব্লাইন্ড হিা  মরত্া (অথবাৎ বিষয়বট ত্া  বসদ্ধাি এিং ইচ্ছা  ঊরধ্বব)।”[9] 
. 
বশ্শুকাম োড়া অনযানয লর্ৌন বিকৃবত্  িযাপার ও মাবন  অিস্থান কম বিস্ময়ক  না। জন মাবন ত্া  পািবলক ললকচা  এিং 
ক্লাসগুরলারত্ ইচ্ছাকৃত্ এমন সি বিষয় উপস্থাপন ক রত্ন র্া লর্ লকান বিরিচনায় চ ম মাত্রা  অেীল বহরসরি িণয হরি। 
উইবনরপরি  একবট বিশ্ববিেযালরয় একিা  অবত্বথ হরয় ললকচা  বেরত্ এরস প্রথমবেন উপবস্থত্ েশ্বক, সাংিাবেক, প্ররেস  ও 
োস্ট্ব ইয়া  লমবিকাল োত্ররে  সামরন মাবন একবট বভবিও উপস্থাপন কর ন লর্টারত্ পশু কাম, মানি মূত্র পান, মানি িজবয 
খাওয়া, অযামু্পরটইশ্ান লেবটশ্ সহ বিবভন্ন লর্ৌন বিকৃবত্  েবি ও বভবিও উপস্থাপন ক া হয়। পর   বেন বত্বন গ্রুপ লসরে  
একবট বভবিও লেখান। বভবিও লশ্রষ লঘাষণা কর ন, বিরয় হল বনেক একবট অথববনবত্ক লিাোপড়া লর্খারন হৃেয় মাবনিযারি  
অনুস ণ কর । আ  অর্াচা রক অপ াধ বিরিচনা ক া অনুবচত্।[10]  
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. 
আধুবনক লসরোলবজ  অনযানয আর া অরনক শ্রব্দ  মরত্া পযা াবেবলয়া (Paraphilia) শ্ব্দবটও উদ্ভািন কর ন িযবিিত্ জীিরন 
উভকাবম জন মাবন। এ  আরি বিকৃত্ লর্ৌনাচার   লেরত্র “Perversion” িা “বিকৃবত্” শ্ব্দবট িযিহৃত্ হত্। বকন্তু জন মাবন 
পযা াবেবলয়া শ্রব্দ  প্রচলন ঘটান। “বিকৃবত্”- এ  সারথ লনবত্িাচকত্া রু্ি থারক। জন মাবন বশ্শুকাম, অজাচা  ও 
উভকাবমত্াসহ নানা বিকৃত্ লর্ৌনাচা রক লনবত্িাচকত্া  কিল লথরক মুি কর  লকিল “অপ্রচবলত্” বহরসরি সংজ্ঞাবয়ত্ কর ন। 
অনযবেরক স্বাভাবিক লর্ৌনাচা রক মাবন সংজ্ঞাবয়ত্ কর ন Normophilia বহরসরি। মাবন  ভাষায় Normophilia হল এমন সি 
ধ রণ  লর্ৌনাচা  র্া লকান সমারজ  বিেযমান মানেণ্ড অনুর্ায়ী – লসটা আইন, ধমব িা অনয লকান বকেু হরত্ পার  - স্বাভাবিক 
(Norm) বহরসরি িণয হয়। অথবাৎ লর্ৌনত্া লকিল প্রচবলত্ আ  অপ্রচবলত্। প্রথািত্ আ  প্রথাবির াধী। প্রাকৃবত্ক ভারি 
লর্ৌনত্া  মরধয লকান ভারলা িা মন্দ লনই। লকান সুস্থ লর্ৌনত্া আ  লকান বিকৃত্ লর্ৌনত্া লনই। লর্ৌনত্া  িযাপার  লকিল 
সমারজ  ধা ণা আরে। এভারি ভাষা  অত্যি চাতু্র্বপূণব িযিহার   মাধযরম িস্তুত্ জন মাবন সি ধ রণ  লর্ৌনাচা রক স্বাভাবিক 
বহরসরি উপস্থাপন কর ন। কা ণ র্বে লকান সমারজ বশ্শুকাম গ্রহণরর্ািয হয় ত্াহরল লসই সমারজ  লসটাই প্রথা। এখারন 
ননবত্ক বিচার  লকান জায়িা আ  থারক না। পুর া িযাপা টাই আরপবেক। জন মাবন  জিরত্ লকান লর্ৌনাচা ই বিকৃত্ না। সি 
বকেুই স্বাভাবিক। ত্াই ৬/৭ িের  িাচ্চারে  সমকামী লর্ৌনত্া  অনুক রণ িাধয ক া, র্মজ েুই ভাইরক অজাচার   অনুক রণ 
িাধয ক া  সারথ “বঠক িা ভুরল ” লকান সম্পকব লনই।  
. 
লিইবভি  াইমার   িল্পরক বনেক একজন মযাি সারয়বন্টরস্ট্  পািলারট এেরপব রমন্ট বকংিা একজন বিকৃত্কামী  বিকৃবত্  
িবহঃপ্রকাশ্ বহরসরি উবড়রয় লেওয়া সহজ। বকন্তু িািিত্া হল ত্া  বনরজ  েশ্বরন  জায়িা লথরক বচিা  জায়িা লথরক িঃ জন 
মাবন বনরেবাষ। মাবন  অপ াধ এিং  াইমা রে  িযাবজক পব ণবত্ একবট বনবেবষ্ট েশ্বন ও েৃবষ্টভবঙ্গ  েলােল। র্বে এ  লথরক 
আলাো কর  পুর া িযাপা বটরক একজন িযবি  বিবচ্ছন্ন বিকৃবত্  েলােল বহরসরি বচবত্রত্ ক া হয় ত্াহরল মূল সমসযা ঢাকা 
পরড় র্ায়। বিকৃত্কামী, বিকৃত্ বচিা  জন মাবন বনঃসরন্দরহ জঘনয অপ াধী। বকন্তু ত্া  অপ াধ হল উপসিব। মূল ল াি হল 
মানি লর্ৌনত্া ও লর্ৌন- মনিরত্ত্ব  িযাপার  ঐ েশ্বন ও েৃবষ্টভবঙ্গ র্া  উপ  ভ  কর  জন মাবন ত্া  কাজগুরলারক জারয়জ 
ক বেল। আ  এ েশ্বরন  মূলনীবত্গুরলা হল –  
. 
১) প্রবত্বট মানুষ সিবকামী (pansexual/omnisexual) বহরসরি জীিন শুরু কর । ত্া প  লস লকান এক িা একাবধক ধ রন  
লর্ৌনাচা রক লিরে লনয়। এবট জরম  সময় বনধবাব ত্ িা প্রাকৃবত্ক ভারি বনধবাব ত্ না। প্রাকৃবত্ক ভারি না ী ও পুরুরষ  মরধয 
লর্ৌনত্া সীমািদ্ধ, এ লকিলই একবট সামাবজক প্রচলন।  
. 
২) মূলত্ সি ধ রণ  লর্ৌনত্াই স্বাভাবিক। সমরয়  সারথ সারথ বিবভন্ন লর্ৌনত্া  িযাপার  আমারে  ধা ণা িেলায়। আমারে  
সামাবজক বচিা  কা রণ আম া বকেু লর্ৌনাচা রক স্বাভাবিক আ  বকেু লর্ৌনাচা রক অস্বাভাবিক মরন কব । 
. 
৩) জরম  প  লথরকই একজন বশ্শু  মরধয লর্ৌনত্া  ধা ণা ও লিাধ বিেযমান থারক। একা রণই বশ্শুকাম িা অজাচা  
অস্বাভাবিক বকেু না। কালা  ব্লাইন্ড িা িাাঁহাবত্ হিা  মরত্া। সমারজ  বিেযমান ননবত্কত্া  কাঠারমা কা রণ আম া এ 
কাজগুরলারক অপ াধ িা বিকৃবত্ মরন কব ।  
*** 
ভয়ঙ্ক  িযাপা টা হল এই বচিাগুরলা জন মাবন  একা  বিবচ্ছন্ন বচিা না। ি ং পবিরম  আধুবনক লর্ৌন-বচিা এ মূলনীবত্গুরলারক 
সিবজনীনভারি স্বীকা  কর । এিং িত্ চা  েশ্ক িা আর া লিবশ্ সময় ধর  এ  অসংখযিা  এ সত্য প্রমাবণত্ হরয়রে। মৃতু্য  
প ও জন মাবন  বচিা ত্া  প্রভাি জানান বেরচ্ছ। িত্ লিশ্ ক’িে  ধর  পবিরম “িােরজন্ডা   াইটস” বনরয় আরন্দালন িরড় 
উরঠরে। বমবিয়া  মাধযরম িযাপকভারি এ আরন্দালনরক সমথবন লেওয়া হরচ্ছ। “৫২ িে  িরয়সী ৭ সিারন  িযাপার  এখন ৬ 
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িের   িােরজন্ডা  লমরয় বহরসরি পব বচত্ হরত্ চান”, “বব্ররটরন  প্রথম লজন্ডা  িুবয়ি পব িা : িািা বনরজরক না ীরত্ পব ণত্ 
ক রেন, মা বনরজরক পুরুষ মরন কর ন, আ  লেরল িড় হরচ্ছ লজন্ডা  বনউিাল বহসারি” – এধ রন  খি  আশ্ঙ্কাজনক লিরড় 
লিরে। সাম্প্রবত্ক এক ব রপাটব অনুর্ায়ী বব্ররটরন প্রবত্ সপ্তারহ ৫০ জন বশ্শুরক Gender Dysphoria ও Gender Change 
সঙ্ক্রাি বক্লবনরক পাঠারনা হরচ্ছ, র্া  মরধয ৪ িে  িরয়সী বশ্শুও আরে। িযাপা টা কী? পবিমা বিরশ্ব সিাই বক  াত্া াবত্ বহজড়া 
হরয় র্ারচ্ছ?  
. 
সিবরশ্ষ জব প অনুর্ায়ী প্রবত্ ২০০০ জরন ১ জন True Hermaphrodite িা intersex িযবিরক পাওয়া র্ায়। জনসংখযা  
০.০৫% । এোড়া িাবক ৯৯ /৯৫% মানুষ হয় না ী অথিা পুরুষ। অথবাৎ মানুরষ  পব চয় িাইনাব । অথচ এখন লর্ লকান মানুষ 
িা বশ্শু র্বে িরল লস একজন না ী বহরসরি, িা পুরুষ বহরসরি, িা অনয লকান “বকেু” বহরসরি পব বচত্ হরত্ চায়, ত্রি ত্াই 
ধর  বনরত্ হরি। লস শ্া ীব কভারি, জমসূরত্র র্াই লহাক না লকন! বনউ ইয়রকব আইবন ভারি ৩১ বট নলবঙ্গক পব চয়রক (Gender 
Identity) স্বীকৃবত্ লেওয়া হরয়রে। লেইসিুরক লকান জায়িায় ৬০বট, লকান জায়িায় ৭১ বট লজন্ডা  আইরিবন্টবট  বলস্ট্ লথরক 
“বনরজ  পব চয়” লিরে লেওয়া অপশ্ান লেওয়া আরে। ল’ব রয়ল, লোিব, নাইবক, টারিবটসহ বিবভন্ন লমিা ব্রযান্ড ত্ারে  বিজ্ঞাপরন 
লখালাখুবল িােরজন্ডা  মরিলরে  িযিহা  ক রে। বিবভন্ন েযাশ্ন হাউস লজন্ডা  বনউিাল/লজন্ডা  িুবয়ি লপাশ্াক লি  ক া শুরু 
কর রে। বব্রবটশ্ বিপাটবরমন্ট লস্ট্া  জন লুইস লঘাষণা কর রে ত্া া িাচ্চারে  লপাশ্াক আ  “লেরল” িা “লমরয়” টযাি বেরয় 
আলাো ক রি না। এখন লথরক ত্া া িাচ্চারে  শুধু “Unisexz”/”Gender Neutral” লপাশ্াক বিবি ক রি।  
. 
মারচব টাইম মযািাবর্ন মানুরষ  লমৌবলক পব চয় ও লর্ৌনত্া  পব িত্বনশ্ীল সংজ্ঞা  এ রু্ি বনরয় কাভা  লস্ট্াব  কর রে। 
Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality – বশ্র ানারম  এ ললখায় সমকামী 
অবধকা  বনরয় কাজ ক া অযািরভারকবস গ্রুপ GLAAD এ  একবট জব রপ  ি াত্ বেরয় িলা হরয়রে অযারমব কা  প্রায় এক-
তৃ্ত্ীয়াংশ্ ত্রুণ এখন আ  বনরজরে  সমূ্পণবভারি স্বাভাবিক লর্ৌনাচার  আকৃষ্ট (Heterosexual) অথিা সমূ্পণব ভারি 
সমকাবমত্ায় আকৃষ্ট মরন কর  না। ি ং “মাোমাবে বকেু একটারক” লিরে লনয়। একইভারি অযারমব কান ত্রুনরে  এক-
তৃ্ত্ীয়াংশ্ “পুরুষ” িা “না ী” বহরসরি বনরজরে  পব চয় লেয় না।[11] অযারমব কাসহ পবিরম  অরনক লেরশ্ “িােরজন্ডা  
টয়রলট অবধকা ” বনরয় আরন্দালন চলরে। র্া  মূল সা মমব হল একজন পুরুষ র্বে না ী বহরসরি পব চয় বেরত্ স্বাচ্ছন্দযরিাধ 
কর  ত্াহরল না ীরে  জনয বনধবাব ত্ টয়রলট িযিহা  ক রত্ পা া ত্া  আইনিত্ অবধকা । এমনবক বকেু বকেু জায়িায় র্বে 
একজন পুরুষ র্বে বনরজরক লমরয় িরল পব চয় বেরত্ চায় আ  আপবন র্বে ত্া  লেরত্র he/him/his - ইত্যাবে সিবনাম 
িযিহা  কর ন ত্রি লসটারক লিআইবন লঘাষণা ক া  বচিাভািনা চলরে। কা ণ এটা িযবিস্বাধীনত্ায় হিরেপ, মানিাবধকা  
েুণ্ণ ক া এিং নিষময। এমনবক বকেুবেন আরি িাংলারেরশ্  লিইবল স্ট্া  ত্ারে  সাপ্তাবহক সাবপ্লরমন্ট “Lifestyle” এ 
Gender fluidity/ Gender Neutrality – লক সমথবন কর  কাভা  লস্ট্াব  কর রে।[12]  
. 
বঠক েু’েশ্ক আরি লর্ভারি সমকাবমত্া  স্বাভাবিকীক ন ও গ্রহণরর্ািযত্া নত্ব   জনয বমবিয়ারক িযিহা  ক া হরয়বেল, 
িত্বমারন “িােরজন্ডা   াইটস”-এ  নারম বঠক একই কাজ ক া হরচ্ছ। “লর্ৌনত্া, িযবি পব চয় এসিই আরপবেক। িযবি  
স্বাধীন বসদ্ধারি  বিষয়। একজন মানুষ লভত্র  লকমন ত্াই মুখয। সামাবজক প্রথা আ  পিাৎপেত্া  কা রণ মানুরষ  মরধয 
লভোরভে সৃবষ্ট উবচৎ না। র্খন কার া েবত্ হরচ্ছ না ত্খন বির াবধত্া লকন?” – ইত্যাবে বিবভন্ন কথা  মাধযরম এই বিকৃবত্ ও 
অসুস্থত্ারক স্বাভাবিক, বনরেবাষ বকেু বহরসরি উপস্থাপরন  লচষ্টা চলরে। আ  এসি বকেু  মূরল আরে িঃ জন মাবন  বথবসস ও 
ধা ণা। ত্া  বকেু অনুবসদ্ধাি িাে লেওয়া হরয়রে। বকন্তু সাবিবক ভারি ত্া  এসি ধা ণারক গ্রহণ ক া হরয়রে। ত্া  নত্ব  ক া 
(কু)রু্বি, ভাষা ও অপ-বিজ্ঞারন  কাঠারমা  মরধয বেরয়ই এ বিকৃবত্রক বমবিয়া, সাইকরলাবজস্ট্ এিং লসরোলবজস্ট্ া জারয়জ 
ক া  লচষ্টা ক রে। এ  স্বপরে  িয়ান নত্ব  ক রে। লর্ৌনত্া  িযাপার  পবিরম  িত্বমারন  লর্ েৃবষ্টভবঙ্গ ত্া অরনকাংরশ্ই জন 
মাবন  অিয়রি িড়া। লিইবভি  াইমার   িল্প আ  জন মাবন  অপ াধরক িুেরত্ হরল ও িািিত্া  আরলারকই িুেরত্ হরি। 
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. 
ত্রি জন মাবন  ধা ণাগুরলা ত্া  বনরজ  বেল না। লস এগুরলারক সুবিনযি কাঠারমা বেরয়বেল সত্য, বকি ত্া িরড় উরঠবেল 
আর কজরন  স্থাবপত্ বভবি  উপ । একা রণই বনউইয়কব টাইমস িুক ব বভউ জন মাবন  “Man & Woman, Boy & Girl”- 
িইরয়  ব বভউরত্ িরলবেল, এ িইবট হল লসরোলবজ সম্পরকব শ্ত্াব্দী  সিরচরয় গুরুত্বপূণব িইরয়  বলরস্ট্ বেত্ীয়। বলরস্ট্  প্রথম 
িই লকানটা? পবিমা লর্ৌন বচিা সম্পরকব বলবখত্ শ্ত্াব্দী  সিরচরয় গুরুত্বপূণব িইরয়  ললখক লক? লর্ৌনত্া সম্পরকব জন মাবনসহ 
অিবণত্ িরিষক ও সাইকরলাবজরস্ট্  এিং সাবিবকভারি পবিরম  বচিা  বভবিপ্রি  লক স্থাপন কর বেল? লর্ বত্নবট মূলনীবত্  
উপ  বভবি কর  জন মাবন ত্া  বিকৃত্ উপসংহার  লপৌঁরেবেল, লক বেল লসগুরলা  প্রিিা? 
এ প্রশ্নগুরলা  জিাি লপরত্ হরল আমারে  জানরত্ হরি িঃ বকনবস  িযাপার ।  

(লশ্ষ) 

 

 

[4] http://nyti.ms/2pBqu0N  

[5] “A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an older person, need not necessarily 

affect the child adversely.” [ATTACKING THE LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)] 

[6] If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted toward a man in his 

twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual ... then I would not 

call it pathological in any way. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, 

no. 3, p. 5.] 

[7] Paedophilia is...affectional paedophilia in layman’s terms…the straight forward affectional attraction to 

children…a paedophilic attraction to children…an overflow of parental pairbonding into erotic pair bonding… The 

affectional relationship, in male paedophilia at least, is a fatherly relationship…with erotic or lover-lover 

pairbonding…a combination of affectionate love as well as the lust factor…[until] puberty. [Interview: John Money. 

PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.] 

[8] . “For those born and educated after the year 2000we will be their history, and they will be mystified by our self-

important, moralistic ignorance of the principles of sexual and erotic development in childhood... Pedophilia and 

ephebophilia are no more a matter of voluntary choice than are left-handedness or color blindness...It is a very 

http://nyti.ms/2pBqu0N
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important book, and a very positive one.” [Introduction - Boys & Their Contacts with Men] 

https://www.scribd.com/document/659... 

[9] Pedophilia is not voluntarily chosen, nor can it be shed by voluntary decision. It is not a preference but a 

sexuerotic orientation or status. It maybe viewed as analogous to left-handedness or color blindness. [John Money -

Development of paraphilia in childhood and adolescence] 

[10] As Nature Made Him – John Colapinto 

[11] http://ti.me/2mMG6K1  

http://ti.me/2mCpbIk  

[12] “Androgyny in a fair world” [Lifestyle, The Daily Star, 8th August, 2017] 
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১৮৯ 

'সঙ্কীণব িস্তুিােী েশ্বরন 'প্রকৃবত্' এিং ইসলাম' 
-িযাবনরয়ল হাবককাত্জু, অনুিাে: সত্যকথন লিস্ক 

 

 

নাবিক এিং লসকুলাব স্ট্ া অরনক সময় ত্ারে  ননবত্কত্া  মানেণ্ড বহরসরি প্রকৃবত্রক উপস্থাপন ক া  লচষ্টা কর । ত্া া োবি 
কর , মানুষ বহসারি ভারলা ও মরন্দ  পাথবকয ক া  জনয প্রকৃবত্  বেরক ত্াকারনাই র্রথষ্ট। মানুষও অনয েশ্টা পশু  মরত্াই। 
ত্াই মানুষ ত্া  সহজাত্ প্রিৃবি  অণুস ণ ক রলই সুন্দ , স্বাভাবিক জীিন র্াপন ক রত্ পা রি।  
. 
ত্া া প্রায়ই িরল, ধমব মানুরষ  সহজাত্ প্রিৃবি  উপ  হিরেপ কর , স্বাভাবিক কামনা-িাসনা চব ত্াথব ক ায় িাাঁধা লেয়। ধমব 
মানুষরক ত্া  স্বাভাবিক নিবশ্ষ্টয লথরক বিচুযত্ ক রত্ চায়। আ  এজনযই ধমব িযবিিত্ জীিনরক েবত্গ্রি কর  এিং সমারজ 
বিশৃ্ঙ্খলা ও নন াজয সৃবষ্ট কর ।  
. 
লকান লকান বিষয়গুরলারক ‘প্রাকৃবত্ক’, ‘সহজাত্’, বকংিা ‘স্বাভাবিক’ ধ া হরচ্ছ, কীভারি এগুরলারক সংজ্ঞাবয়ত্ ক া হরচ্ছ, এ 
িযাপা গুরলা ত্া া সর্রত্ন এবড়রয় র্ায়।  
. 
‘প্রাকৃবত্ক’ িলরত্ কী লিাোয় – এ প্ররশ্ন  িযাপার  বচিা ক রল আমারে  অবধকাংরশ্  মাথায় ধ ািাাঁধা বনবেবষ্ট বকেু েবি লভরস 
উরঠ। লকালাহলপূণব শ্হ  আ  সিুজ শ্যামল তৃ্ণভূবম  মরধয লকানবট লিবশ্ প্রাকৃবত্ক? কযাবন্ডিা  আ  সালারে  মরধয লকানবট 
লিবশ্ প্রাকৃবত্ক? আম া সিাই বকেু বজবনসরক প্রাকৃবত্ক এিং বকেু বজবনসরক কৃবত্রম িা মযান লমইি বহরসরি জাবন।  
. 
বকন্তু একটু িভী ভারি বচিা ক রল লেখরিন লর্ প্রাকৃবত্ক ও কৃবত্ররম  মরধয এ পাথবকয লত্মন ত্াৎপর্বপূণব না। মানুষ র্বে আ  
েশ্টা প্রাণী  লচরয় লিবশ্ বকেু না হয়, ত্াহরল মানুরষ  িানারনা স্থাপনা, স িাম, িাবড়ঘ  ইত্যাবেরক লকন প্রাকৃবত্ক বহরসরি িণয 
ক া হরি না? লকন োলানরকাঠা প্রাকৃবত্ক নয,বকন্তু বপাঁপড়া  িাসা প্রাকৃবত্ক?  
. 
আসরল,লকান বিষয়টা প্রাণী আ  জড় িস্তুরক আলাো কর ? সি পশুই বক অণু-প মাণুউ  বকেু বনবেবষ্ট অণু-প মাণু আ  
বিনযারস  েলােল না? লর্ অণু-প মাণু বেরয় পশু া নত্ব , লস একই অণু-প মাণু বেরয় বক িােপালা,নেী নালা, পাহাড়-পিবত্, 
সাির   লঢউ, হাব রকন ইত্যাবে নত্ব  না? সিবকেু লত্া লসই একই অণু প মাণু  সমবষ্ট। আ  র্বে ত্াই হয় ত্াহরল 
সাইরক্লারন  কা রণ ধানরেত্ ধ্বংস হরয় র্াওয়া আ  পঙ্গপারল  োাঁরক  মাধযরম লসই একই ধানরেত্ ধ্বংস হরয় র্াওয়া  মারে 
লমৌবলক পাথবকয কী? আ  এ েুরটা  সারথ মানুরষ  মাধযরম লকান ধান লেত্ ধ্বংস হরয় র্ািা  লমৌবলক পাথবকয কী?  
. 
. 
সঙ্কীণব িস্তুিােী েশ্বন আপনারক এধ রন  উপসংহা  টানরত্ িাধয কর । বকন্তু এধ রন  বচিা ও উপসংহা  লর্ মানুষরক 
নন াজযিাে (Anarchism) ও ধ্বংসিারে  (Nihilism) বেরক লঠরল লেয়, এটা নাবিক এিং লসকুযলাব স্ট্ াও লিারে। বকন্তু 
এধ রণ  বচিা ভািনা  মরধয লর্ অরনক ভুল-ত্রুবট  রয়রে ত্া নাবিক এিং লসকুলাব স্ট্ া ভালমত্ই জারন। ত্াই এধ রন  
বিষরয় লর্ জবটলত্া বিেযমান ত্া অস্বীকা  কর  এিং প্রাকৃবত্ক িনাম কৃবত্রমত্া’  মারে েন্দ্ব িাাঁবধরয় (র্া বকনা ত্ারে  বচিা 
ভািনা  সমূ্পণব বিপ ীত্) ত্া া ত্ারে  িিিযরক লজা ারলা ক রত্ চায়।  
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িািিত্া হল, িস্তুিােী েশ্বরন  আরলারক বচিা কর , লকিল “প্রকৃবত্” িা “প্রাকৃবত্ক” – এ  আশ্রয় বনরয় মানি অবিরত্ব  লকান 
বিরশ্ষ অথব িা মূলয খুাঁরজ লি  ক া সম্ভি না। একটা বিভ্রাবি নত্ব  ক া র্ায় লকিল। আ  এ বিভ্রাবি, লকানটা প্রাকৃবত্ক আ  
লকানটা না, এ প্ররশ্ন  একবট সুবনবেবষ্ট, সুস্পষ্ট এিং নিজ্ঞাবনক ভারি প্রবত্বষ্ঠত্ উি  আরে, প্রচবলত্ এই ভুল ধা ণা  উপ  ভ  
বেরয় োাঁবড়রয় থারক। লর্মন ধরুন, সিুজ তৃ্ণভূবম আ  সালাে লর্ প্রাকৃবত্ক এ বনরয় সরন্দরহ  লকান সুরর্াি লনই ! 
. 
বকন্তু িস্তুিােী েশ্বরন  অিস্থান লথরক খুি সহরজই লিশ্ বকেু প্রশ্ন েুাঁরড় লেয়া র্ায়।রর্মনটা আম া লেখলাম। এখন পর্বি লকান 
নিজ্ঞাবনক প ীো লনই লর্ প ীোয় ‘প্রাকৃবত্ক’ িরল লকান েলােল পাওয়া র্ায়। মাইরিারস্কারপ  মরধয বেরয় সিুজ মাঠ িা 
সালারে  বেরক ত্াকারল ‘প্রাকৃবত্ক’ নারম  লকান ললরিল অথিা েলােল আপবন পারিন না।  
. 
. 
ত্া  মারন বক িািরি প্রকৃবত্ িা প্রাকৃবত্ক িরল বকেু লনই? 
এখারনই অবিরত্ব  েশ্বন (Ontology) এিং লমটাবেবর্ে গুরুত্বপূণব। আম া লেরখবে অবিরত্ব  িযাপার  নাবিক ও 
লসকুলাব স্ট্রে  প্রচাব ত্ িস্তুিােী েশ্বন কখনই মজিুত্ভারি প্রাকৃবত্ক আ  কৃবত্রম-এ  মরধয পাথবকয িজায়  াখরত্ পার  না। 
বকন্তু ইসলারম  েৃবষ্টভবঙ্গ এ িযাপার  কী িরল? 
. 
প্রকৃবত্  ধা ণা  পব িরত্ব ইসলাম আমারে  সৃবষ্ট ও স্রষ্টা  কথা িরল। সৃবষ্ট ও স্রষ্টা  ধা ণা স াসব  জাবনরয় লেয় লর্, আমারে  
চা পারশ্  জিত্ লকান বচ িন, এিং শ্াশ্বত্ সিা নয়, র্া  অবিত্ব থাকা অপব হার্ব, র্া  অবিত্ব োড়া অনয লকান অবিত্ব কল্পনা 
ক া সম্ভি না। ি ং এক অরথব ‘প্রকৃবত্ ’ লকান অবিত্বই লনই। অথবাৎ প্রকৃবত্ এমন লকান স্বয়ংবিয় ও স্বাধীন সিা না র্া একটা 
োাঁকা কযানভারস  মরত্া বন ি  বিেযমান। ি ং মহাবিশ্ব এিং মহাবিরশ্ব র্া বকেু আরে সিই স্রষ্টা কতৃ্বক সৃষ্ট। সি বকেু  এক 
মূহুত্ব লথরক ত্া  প িত্বী মূহুত্ব পর্বি বটরক থাকা বনভব  কর  স্রষ্টা  ইচ্ছা  ওপ । ত্াাঁ  ইচ্ছা  কা রণই সি বকেু  অবিত্ব 
সম্ভিপ  হয়। 
. 
সুত্ াং এরকিার  লিাড়া লথরকই িস্তুিােী েশ্বন এিং ইসলারম  অিস্থারন  মরধয সুস্পষ্ট পাথবকয  রয়রে। আম া র্বে আ ও 
িভীর  র্াই ত্াহরল ত্া আ ও পব ষ্কা  হয়। বনরচ  আয়াত্ গুরলা  িিিয বনরয় বচিা কর  লেখুন -  
. 
সাত্ আসমান, র্মীন আ  এগুরলা  মারে র্া আরে সি বকেুই ত্াাঁ  মবহমা লঘাষণা কর । এমন লকান বজবনসই লনই র্া ত্াাঁ  
প্রশ্ংসাসহ পবিত্রত্া ও মবহমা লঘাষণা কর  না। বকন্তু লত্াম া িুেরত্ পা  না কীভারি ত্া া ত্াাঁ  মবহমা লঘাষণা কর । বত্বন 
প ম সবহষু্ণ, িড়ই েমাপ ায়ণ। [আল-ইস াইল, আয়াত্ ৪৪, (১৭:৪৪)] 
. 
“বনিয় আবম আসমানসমূহ, র্মীন ও পিবত্মালা  প্রবত্ এ আমানত্ লপশ্ কর বে, অত্ঃপ  ত্া া ত্া িহন ক রত্ অস্বীকা  
কর রে এিং এরত্ ভীত্ হরয়রে। আ  মানুষ ত্া িহন কর রে। বনিয় লস বেল অবত্শ্য় র্াবলম, একািই অজ্ঞ।“ [আল-আহর্াি, 
আয়াত্ ৭২, (৩৩:৭২)] 
. 
“র্খন ত্া া বপপীবলকা  উপত্যকায় আসল ত্খন একবট বপপীবলকা িলল- ‘ওরহ বপাঁপড়া  েল! লত্ামারে  িাসস্থারন ঢুরক পড়, 
র্ারত্ সুলাইমান ও ত্া  নসনযিাবহনী ত্ারে  অরিাচর  লত্ামারে রক পেবপষ্ট ক’ল  না লেরল।” [আন-নামল, আয়াত্ ১৮, 
(২৭:১৮)] 
. 
“অত্ঃপ  হুেহুে অবিলরম্ব এরস িলল- ‘আবম র্া অিিত্ হরয়বে আপবন ত্া অিিত্ নন, আবম সািা লথরক বনবিত্ খি  বনরয় 
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আপনা  কারে এরসবে।”[আন-নামল, আয়াত্ ২২, (২৭:২২)] 
. 
আ ও অসংখয হাবেরস পাথ  র্া অনুভি ক রত্ পার , িারে  কান্না, পাহারড়  ভারলািাসা ইত্যাবে িণবনা এরসরে। অবিরত্ব  এ 
েশ্বন এমন জিরত্  কথা িরল র্া স্রষ্টা  বন ত্ উপাসনায় মি সৃবষ্ট ো া পূণব। আমারে  চা পারশ্ র্া বকেু আরে সি বকেু  
সারপরে, এিং এ সি বকেু  জনয কৃত্জ্ঞ হরয় র্বে আম া ‘প্রাকৃবত্ক’– লক সংজ্ঞাবয়ত্ কব , ত্াহরল স্রষ্টা  প্রবত্ আত্মসমপবণ 
ক া, একমাত্র ত্াাঁ ই ইিােত্ ক াই মানুরষ  জনয সিরচরয় ‘প্রাকৃবত্ক’।  
. 
কু আরন  বেরক ত্াকারল মানুষ ও মানি অবিরত্ব  িযাপার  আম া অনযানয আর া িিিয পাই -  
. 
‘বনিয় মানুষ েবত্গ্রি; বকন্তু ত্া া নয়, র্া া বিশ্বাস স্থাপন কর  ও সৎকমব কর  এিং প স্প রক ত্াকীে কর  সরত্য  এিং 
সির  ’। [আল-আস , আয়াত্ ২-৩, (১০৩:২-৩)] 

. 

‘সৃবষ্টিত্ ভারি মানুষ ত্ব াপ্রিণ’।[আবম্বয়া,আয়াত্ ৩৭,(২১:৩৭)] 

. 

‘মানুষ লত্া সৃবজত্ হরয়রে ভীরুরূরপ’। [মায়া’ব জ,আয়াত্ ১৯, (৭০:১৯)] 

. 

‘ত্া া (স্ত্রী া) লত্ামারে  পব চ্ছে এিং লত্াম া ত্ারে  পব চ্ছে'। [িাকা াহ,আয়াত্ ১৮৭, (২:১৮৭)] 

.আ  অিশ্যই আম া বেত্ ারত্  কথা পাই র্া হল মানিজাবত্  লমৌবলক স্বাভাবিক প্রিণত্া র্া  িণবনা বিবভন্ন হাবেরস এরসরে, 
লর্মন –  
. 
“প্ররত্যক মানুষ বেত্ ারত্  উপ  জমগ্রহণ কর  ত্া প  ত্া  িািা মা ত্ারক ইহুবে, বিস্ট্ান অথিা র্ােুক  িানায়, লর্মবনভারি 
প্ররত্যক পশু বনখুাঁত্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বনরয় জম লনয়। ত্ারে  মরধয লত্াম া লকান খুাঁত্ লেখরত্ পাও বক?” [সবহহ িুখাব , হাবেসঃ 
১২৯২, সাবহহ মুসবলম ২৬৫৮] 
. 
. 
ইসলারম  েশ্বন েূর  থাকুক, আমারে  শুধু বেত্ াত্ বনরয় আরলাচনা ক রলই খরন্ড  প  খন্ড ঢাউস িই হরয় র্ারি। ননবত্কত্া 
ও  াজনীবত্ বনরয় আজরক  চলমান আরলাচনারক লিাো  জনয িস্তুিােী েশ্বন আ  ইসলারম  অিস্থারন  মরধযকা  লমৌবলক 
পাথবকযগুরলা লিাো অত্যি জরু ী। কা ণ লশ্ষপর্বি িযবি  ননবত্কত্া ত্া  জীিনরিাধ, েৃবষ্টভবঙ্গ ও অবিরত্ব  েশ্বরন  ওপ ই 
বনভব  কর । ভারলা ও মরন্দ  সংজ্ঞা লমৌবলক ভারি মহাবিশ্ব, এ  অবিত্ব এিং এ মহাবিরশ্ব আমারে  অিস্থা ও উরেরশ্য  ওপ  
বনভব  কর । আম া মুসবলম া র্বে অজারি িস্তুিােী অিস্থান গ্রহণ কব  ত্াহরল ত্া আমারে রক ননবত্ক, িুবদ্ধিৃবিক এিং 
 াজবনবত্ক ভারি পঙু্গ কর  লেলরি। 
. 
অনযবেরক আম া র্বে ইসলাম ও িস্তুিারে  মরধযকা  পাথবকযগুরলা ভালভারি জাবন ত্াহরল নাবিক এিং লসকুলা রে  ত্রকব  



 

749 

ধ ণ, ত্ারে  লবজকাল েযালাবস এিং বিরশ্ষ কর  ত্ারে  ভুল িযিহৃত্ ল বিরমইি রু্বিগুরলা  ভুলগুরলা বচবহ্নত্ ক রত্ পা ি 
ইনশ্া আল্লাহ্। 
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১৯০ 

লকমন বেরলন বত্বন? – ৪ 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 
বপ্রয়জনরে  সারথ মমত্াময় আচ ণ আমারে  স্বভািজাত্। প্রকৃত্ মহত্ত্ব লত্া ত্খন প্রকাশ্ পায় র্খন  রি  সম্পকব না থাকা  
পর ও, লকান স্বাথব না থাকা সরত্ত্বও আম া কার া সারথ উিম আচ ণ কব । ত্া  লখাাঁজখি  লনই, বিপরে-আপরে পারশ্ এরস 
োাঁড়াই। বঠক এ কা রণই আম া অরনরকই হয়রত্া একজন ভারলা স্বামী, ভারলা স্ত্রী, অনুিত্ সিান বকন্তু উিম প্রবত্রিশ্ী নই। 
. 
 াসূল (সা) লর্মন বেরলন আেশ্ব স্বামী, মমত্াময় বপত্া, লত্মবন বত্বন একজন উিম প্রবত্রিশ্ীও বেরলন। পবিত্র কু ’আরন  এ 
আয়াত্রক লর্ন বত্বন ত্াাঁ  অির  ধা ণ কর বেরলন- 
“লত্াম া ইিাোত্ কর া আল্লাহ , ত্াাঁ  সারথ লকান বকেুরক শ্ ীক কর া না। আ  ভারলা িযিহা  কর া মাত্া-বপত্া  সারথ, 
বনকট আত্মীরয়  সারথ, ইয়াত্ীম, বমসকীন, বনকট আত্মীয়- প্রবত্রিশ্ী, অনাত্মীয়- প্রবত্রিশ্ী, পাশ্ববিত্বী সাথী, মুসাবে  এিং 
লত্ামারে  মাবলকানাভুি োস-োসীরে  সারথ। বনিয় আল্লাহ পেন্দ কর ন না ত্ারে রক র্া া োবম্ভক, অহঙ্কা ী। [সূ া বনসাঃ 
৩৬] 
. 
বত্বন প্রবত্রিবশ্রে  সারথ উষ্ণ সম্পকব িজায়  াখরত্ন। ত্ারে  সম্মান ক রত্ন, লখাাঁজখি  বনরত্ন। েুঃখ-করষ্ট  সময় পারশ্ 
এরস োাঁড়ারত্ন। প্রবত্রিবশ্ া বি ি হয় এমন বকেু ক া লথরক বি ত্ থাকরত্ন। প্রবত্রিশ্ী ভারলা বকংিা খা াপ লহাক, বত্বন 
ত্ারে  সারথ সিসময়ই উিম আচ ণ কর রেন। মবেনায় ত্াাঁ  প্রবত্রিশ্ী বহরসরি বেরলন আনসা  ও মুহাবজ  সাহািী া। 
আনসা  সাহািীরে  মরধয বেরলন সাে ইিরন মুআর্ ( া), আিু আইয়ুযি ( া)। আ  মুহাবজ রে  সাহািীরে  মরধয বেরলন আিু 
িক  ( া), আলী ( া), আব্বাস ( া)। ত্ারে  সিা  সারথই ত্াাঁ  সুসম্পকব বেল। সাহািী া  াসূল (সা) এ  প্রবত্রিশ্ী হরত্ 
লপর  িিবরিাধ ক রত্ন। িনু নািা  লিাত্র লত্া  ীবত্মত্ িরিব লেরট পড়রত্া। িরিব  লস অনুভূবত্ ত্ারে  কবিত্ায় েুরট উঠরত্া। 
 াসূল (সা) পাশ্ বেরয় লিরল িাবলকা া আিৃবি ক রত্া- 
“আম া হবচ্ছ িনু নািার   কনযা, 
মুহাম্মরে  (সা) নযায় প্রবত্রিশ্ী  হয় না লকান তু্লনা।” 
 াসূল (সা) ত্ারে  বেরক ত্াবকরয় িলরত্ন, “আল্লাহ জারনন লর্, আবম লত্ামারে  ভারলািাবস।” 
. 
আিা  মোয় বত্বন লপরয়বেরলন আিু লাহাি, আিুল আস ইিরন উমাইয়া  মরত্া নি ী মরনাভািসম্পন্ন বকেু প্রবত্রিশ্ী। এ া 
ত্াাঁ  সারথ প্রচণ্ড িারজ আচ ণ ক রত্া, ত্াাঁ  বিরুরদ্ধ কুৎসা  টারত্া। ত্িুও বত্বন ত্ারে  সারথ কখরনা খা াপ আচ ণ কর নবন। 
আিু লাহারি  স্ত্রী উরম্ম জাবমল ত্াাঁ  চলা  পরথ কাাঁটা বিবেরয়  াখরত্া। বত্বন একিা  সলাত্ ত্ অিস্থায় থাকাকারল এরে  
একজন ত্াাঁ  উপ  লভড়া  নাবড়ভুাঁবড় েুরড় লেরলবেরলা।  াসূল (সা) ে জায় োাঁবড়রয় ত্ারে  উরেরশ্য হত্াশ্ করণ্ঠ িরলবেরলন, 
“ওরহ আিরে মানারে  সিারন া! প্রবত্রিশ্ী  সারথ এটা লত্ামারে  লকমন আচ ণ?” 
. 
আনসা  এক সাহািী একবেন  াসূল (সা) লক এক িযবি  সামরন োাঁড়ারনা অিস্থায় লেখরত্ লপরলন।  াসূল (সা) ত্াাঁ  সামরন 
অরনকেণ োাঁবড়রয় বেরলন। এটা লেরখ আনসা  সাহািী  কষ্ট হরত্ লািরলা। ললাকবট চরল র্ািা  প  লসই সাহািী  াসূল (সা)- 
লক িলরলন, “লহ আল্লাহ   াসূল! ঐ ললাকটা আপনারক এরত্ােণ োাঁড় কব রয় ল রখবেরলা লর্ আপনা  জনয আমা  কষ্ট 
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হবচ্ছরলা।”  াসূল (সা) ত্ারক বজরজ্ঞস ক রলন, “তু্বম বক ত্াাঁরক সবত্যই লেরখরো?” সাহািী জিাি বেরলন, “হযাাঁ।”  াসূল (সা) 
আিা  বজরজ্ঞস ক রলন, “তু্বম বক জারনা লস লক?” সাহািী জিাি বেরলন, “িী না।”  াসূল (সা) ত্খন িলরলন, “উবন বেরলন 
বজি াঈল (আ)। বত্বন আমারক প্রবত্রিবশ্রে  সারথ উিম আচ ণ ক রত্ উপরেশ্ বেবচ্ছরলন। একসময় আমা  মরন হরলা, 
প্রবত্রিবশ্রে  হয়রত্া উি াবধকা  িাবনরয় লেয়া হরি।” 
. 
জীিরন  লশ্ষ হরি বত্বন সিাইরক প্রবত্রিবশ্রে  সারথ সোচা ণ ক রত্ িরলরেন। আিু উমামাহ ( া  (িরলন“ , বনজ উরট 
আর াহণ ত্ অিস্থায় বিোয় হরি  সময় আবম  াসূল (সা) লক িলরত্ শুরনবে, ‘আবম লত্ামারে রক প্রবত্রিবশ্রে  সোচা ণ 
ক রত্ উপরেশ্ বেবচ্ছ’- বত্বন এটা এরত্ািা  িলরলন লর্, আমা  মরন হরলা, বত্বন হয়রত্া প্রবত্রিবশ্রে রক আমারে  
উি াবধকা  িাবনরয় বেরিন।” 
. 
প্রবত্রিবশ্রে  সারথ উিম আচ ণ ক া হরচ্ছ ঈমারন  বনেশ্বন।  াসূল (সা) িলরত্ন, “লর্ িযবি আল্লাহ ও লশ্ষবেরন  প্রবত্ 
বিশ্বাস  ারখ, লস লর্ন প্রবত্রিশ্ীরে  সম্মান কর ।” শুধু ত্াই না, র্বে কার া খা াপ আচ ণ লথরক প্রবত্রিবশ্ া বন াপে না 
থারক, ত্রি বত্বন ত্া  ঈমানরক িাবত্ল লঘাষণা কর রেন।  াসূল (সা) িরলরেন, “আল্লাহ  শ্পথ লস মুবমন না, আল্লাহ  শ্পথ 
লস মুবমন না, আল্লাহ  শ্পথ লস মুবমন না!” ললারক া বজরজ্ঞস ক রলা, “লহ আল্লাহ   াসূল! লক লস?”  াসূল (সা) জিারি 
িলরলন, “র্া  অবনষ্ট লথরক ত্া  প্রবত্রিবশ্ া বন াপে না।” এমনবক লস িযবি জান্নারত্ প্ররিশ্ ক রত্ পা রিনা িরল বত্বন 
সািধান কর  িরলরেন, “লর্ িযবি  অবনষ্ট লথরক ত্া  প্রবত্রিশ্ী বন াপে নয়, লস জান্নারত্ প্ররিশ্ ক রি না।” 
. 
পত্র-পবত্রকা খুলরলই অসংখয খুরনাখুবন  সংিাে নজর  আরস। এরে  অবধকাংশ্ই ঘরট প্রবত্রিশ্ী  স্ত্রী  সারথ প কীয়া  
সম্পরকব  কা রণ, ত্ারে  সম্পে অনযায়ভারি আত্নসযাৎ ক া  কা রণ। অথচ এসিই কািী া গুনাহ। আল্লাহ   াসূল (সা) এসি 
লথরক আমারে  িা িা  সািধান কর  লিরেন। বত্বন একবেন সাহািীরে  বজরজ্ঞস ক রলন, “িযবভচা  ক া  িযাপার  লত্াম া 
কী িরলা?” সাহািী া িলরলন, “আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূল এটারক হা াম কর রেন, ত্াই বকয়ামত্ পর্বি এটা হা াম থাকরি।” 
 াসূল (সা) িলরলন, “েশ্জন না ী  সারথ িযবভচা  ক া  লচরয়ও প্রবত্রিশ্ী  স্ত্রী  সারথ িযবভচা  ক া লিবশ্ পারপ  কাজ।” 
বত্বন আিা  বজরজ্ঞস ক রলন, “চুব  ক া সম্পরকব লত্াম া কী িরলা?” সাহািী া িলরলন, “আল্লাহ ও ত্াাঁ   াসূল এটারক হা াম 
কর রেন, ত্াই বকয়ামত্ পর্বি এটা হা াম থাকরি।”  াসূল (সা) ত্খন িলরলন, “েশ্টা িাবড়রত্ চুব  ক া  লচরয়ও বনরজ  
প্রবত্রিশ্ী  িাবড়রত্ চুব  ক া লিবশ্ লিানারহ  কাজ।” 
. 
এক িযবি এরস  াসূল (সা) লক ত্া  প্রবত্রিশ্ী  িযাপার  অবভরর্াি ক রলা।  াসূল (সা) ত্ারক নধর্ব ধ রত্ প ামশ্ব বেরলন। 
ললাকটা িা িা  এরস  াসূল (সা) লক একই অবভরর্াি ক ল।  াসূল (সা) ত্খন ত্ারক িলরলন, “(িাবড়রত্ বের ) র্াও! লত্ামা  
সকল সম্পে  ািায় লেরল  ারখা।” লস ত্াই ক রলা। মানুষজন সিবকেু বনরয়  ািায় োাঁবড়রয় থাকরত্ লেরখ ত্ারক এমনটা 
ক া  কা ণ বজরজ্ঞস ক রলা। ললাকটা ত্খন সিবকেু খুরল লেলল। শুরন সিাই লস প্রবত্রিশ্ীরক অবভশ্াপ বেরত্ লািল। অিস্থা 
লিিবত্ক লেরখ লস প্রবত্রিশ্ী  াসূল (সা) এ  কারে লিরলা। মানুষজন ত্ারক অবভশ্াপ বেরচ্ছ িরল অবভরর্াি ক রলা।  াসূল 
(সা) ত্ারক িলরলন, “মানুষজন অবভশ্াপ লেয়া  আরিই আল্লাহ ত্ায়ালা লত্ামারক অবভশ্াপ বেরয়রেন।” ললাকটা অনুত্প্ত হরয় 
িলল, “আবম আ  এমনটা ক ি না।”  াসূল (সা) ত্া প  লসই অবভরর্ািোনকা ী িযবিরক িলরলন, "সিবকেু িাবড়রত্ বনরয় 
র্াও। লত্ামা  প্ররয়াজন বমরট লিরে।” 
. 
অরনরকই আরেন পাাঁচ ওয়াি সলাত্ পড়রত্ পড়রত্ কপারল োি িবসরয় লেরলন, অথচ রূঢ় আচ রণ  কা রণ প্রবত্রিবশ্ া ত্া  
সারথ কথা িলরত্ও ভয় পায়। এমন িযবিরে   াসূল (সা) জাহান্নারম  সংিাে বেরয়রেন। এক িযবি  াসূল (সা) লক িলল, “লহ 
আল্লাহ   াসূল! এক মবহলা ত্া  সলাত্, বসয়াম আ  োনশ্ীলত্া  জনয পব বচত্। বকন্তু লস ত্া  প্রবত্রিবশ্রে  কথা বেরয় কষ্ট 
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লেয়।”  াসূল (সা) িলরলন, “লস জাহান্নারম  রয়রে।” ললাকবট আিা  িলল, “একজন মবহলা নূনযত্ম সলাত্ পরড়, বসয়াম 
পালন কর , সামানয বকেু শুষ্ক েুধ সেকা কর , বকন্তু লস ত্া  কথা বেরয় প্রবত্রিশ্ীরে  কষ্ট লেয় না।”  াসূল (সা) িলরলন, “লস 
জান্নারত্  রয়রে।” 
. 
প্রবত্রিশ্ী হরত্ হরল লর্ ত্ারক লকিল মুসবলমই হরত্ হরি এমন কথা লনই। ইিরন হাজা  আসকালানী ( হ) িরলন, “প্রবত্রিশ্ী 
শ্ব্দবট ো া মুসবলম এিং অমুসবলম, পূনযিান এিং পাপী, িনু্ধ বকংিা শ্ত্রু, উপকা ী বকংিা অপকা ী, আত্নীয় অথিা অনাত্নীয়, 
কারে  বকংিা েূর   সিাইরকই লিাোরনা হয়।” এ কা রণই সাহািী আবু্দল্লাহ ইিরন আম  ( া) র্খন বনজ িাবড়রত্ এরস লভড়া 
জিাই ক রত্ লেরখবেরলন, বত্বন ত্া  ইহুবে প্রবত্রিবশ্রে  বকেু লভড়া  মাংস লেয়া হরয়রে বকনা ত্া বজরজ্ঞস কর বেরলন। 
. 
 াসূল (সা) প্রবত্রিবশ্রে  উপহা  বেরত্ িলরত্ন। বত্বন বনরজও প্রবত্রিবশ্রে  উপহা  বেরত্ন। ত্ারে  উপহা  গ্রহণ ক রত্ন। 
 াসূল (সা) িলরত্ন, “লহ মুসবলম না ী া! প্রবত্রিবশ্রে  (উপহা  লেয়ারক) অিজ্ঞা কর া না এমনবক র্বে ত্া লভড়া  েু ও 
হয়।” লকউ মাংরস  লোল  ান্না ক রল বত্বন ত্ারত্ পাবন িাবড়রয় বেরয় প্রবত্রিবশ্রে  বেরত্ িলরত্ন। আম া অরনরকই 
প্রবত্রিবশ্রে  লখাাঁজখি  এরকিার ই লনই না। লস সুস্থ আরে নাবক অসুস্থ আরে, লখরয়রে বক খায়বন ত্া বনরয় আমারে  
অরনরক ই মাথািযাথা থারক না। এরে  সম্পরকব  াসূল (সা) িরলন, “প্রবত্রিশ্ী েুধাত্ব লজরনও লর্ লপটভর  লখরয় ঘুরমারত্ র্ায়, 
লস আমা  প্রবত্ বিশ্বাস  ারখ না।” 
. 
আম া ভারলা কাজ ক বে না খা াপ কাজ ক বে লসটা জানা  মাপকাবঠ  াসূল (সা) আমারে  বেরয় লিরেন। এক িযবি  াসূল 
(সা) লক বজরজ্ঞস ক রলা, “কীভারি িুেরিা লর্ আবম ভারলা কাজ ক বে না খা াপ কাজ ক বে?”  াসূল (সা) ত্ারক িলরলন, 
“র্বে তু্বম লত্ামা  প্রবত্রিবশ্রে  িলরত্ লশ্ান লর্ তু্বম ভারলা কাজ ক রো, ত্াহরল তু্বম ভারলা কাজ ক রো। আ  র্বে ত্ারে  
িলরত্ লশ্ান লর্ তু্বম খা াপ কাজ কর রো, ত্াহরল তু্বম খা াপ কাজ কর রো।” 
------------------------------------ 
----------- 
শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এ  “وسلم عليه للا صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ 

অিলম্বরন ললখা। 
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১৯১ 

সকল ইবিবনয়ার   লস া ইবিবনয়া  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

িত্ লসবমস্ট্ার  আমারে রক কবমউবনরকশ্ান ইবিবনয়াব ং পড়রত্ হরয়বেরলা। এ সািরজরে  একটা িড় অংশ্ বেল লমািাইল 
কবমউবনরকশ্রন  উপর । লমািাইল লোনরক ‘Cell-phone’ ও িলা হয়। 
লকন? 
.  
কা ণ, আম া র্খন কথা িবল ত্খন লস কথারক অপ  পারশ্ লপৌোরনা  জনয লর্ িােবমটা  িযিহা  ক া হয়, লস িােবমটা  
র্রত্াটুকু এব য়ারক কভা  ক রত্ পার  ত্ারক ‘Cell’ িলা হয়। লসখান লথরকই এরসরে ‘Cellular Phone’ িা ‘Cell Phone’। 
একটা লসরল  লশ্ইপ লকমন হরল ভারলা হয় ত্া বনরয় বিজ্ঞানী া লিশ্ ভারলাই িরিষণা কর রেন। িৃিকা  লশ্ইপ খুি ভারলা 
অপশ্ন। কা ণ, লকন্দ্র লথরক পব বধ  লর্ লকান বিনু্দ  েূ ত্ব লর্রহতু্ সমান, ত্াই খুি সহরজই একটা িােবমটা  ত্া  চা পারশ্  
সকল এব য়ারক একইভারি কভা  ক রত্ পার । বকন্তু সমসযা হরচ্ছ, এক লসল বেরয় লত্া আ  সি জায়িায় কথা িলা র্ায় না। 
একটা লসরল  িযস করত্াটুকুই আ  হরত্ পার ?  
এক মাইল লথরক শুরু কর  বিশ্ মাইল পর্বি। আবম র্বে এখন খুলনা লথরক ঢাকায় কথা িলরত্ চাই ত্খন কী ক ি? েূ ত্ব 
লত্া বত্নরশ্া বকরলা  মরত্া। 
. 
লসজনয পুর া লমািাইল কবমউবনরকশ্ান এব য়ারক লিশ্ বকেু লোট লোট লসরল ভাি ক া হয়। ে কা  হরল এক লসল লথরক 
আর ক লসরল কল িােো  ক া র্ায়। বকন্তু সমসযা হরচ্ছ এই লসলগুরলা  লশ্ইপ র্বে িৃিাকা  হয়, ত্াহরল বকেু এব য়া লথরক 
র্ায় র্া কখরনাই কভা  ক া র্ারি না। লসজনয িৃিাকা  লশ্ইরপ  বচিা িাে। ত্াহরল কী ক া র্ায়? 
সমিাহু বত্রভুরজ  আকৃবত্রত্ িানারিা লসলগুরলারক? িিবাকৃবত্? নাবক লহোরিানাল িা ষড়ভুজাকৃবত্? 

. 
বত্নটাই ভারলা অপশ্ন। ত্রি হালকা বজওরমবি আ  িাইিরনারমবি এপ্লাই কর  লেখা লিরলা, লহোরিানাল লশ্ইপ হরচ্ছ সিরচরয় 
উপরর্ািী। এই লশ্ইপ িযিহা  ক রলই কম খ রচ লিবশ্ েূ ত্ব কভা  ক া র্ায়। 
. 
অরনকেণ লিাব ং কথা িললাম, এিা  ইন্টার বস্ট্ং বকেু িবল। 
. 
কখরনা লমৌমাবে  চাক লেরখরেন? অরনকগুরলা লোট লোট ঘর  ভাি ক া থারক না পুর া চাকটা? লখয়াল ক রল লেখরিন, এই 
ঘ গুরলা বকন্তু লহোরিানাল। লমৌমাবে া বকন্তু িাইিরনারমবি বকংিা বজওরমবি বকেুই জারন না। ত্া া লকান ইবিবনয়া ও না। 
ত্াহরল বকভারি ত্া া জানরলা লহোরিানাল লশ্ইরপ  কথা? বকভারি ত্া া িুেরলা এই লশ্ইরপ মধুগুরলারক  াখরল কম লমাম 
খ চ কর ই অবধক পব মারণ মধু সং েণ ক া র্ায়? 
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. 
বিিত্বনিােী া িরল, এটা নযাচা াবল ত্ারে  ‘Instinct’। অথবাৎ, সিািত্ভারিই ত্া া এটা জারন। হুমায়ুন আহরমরে  মরত্া 
সাবহবত্যক া হয়রত্া বলখরিন- “প্রকৃবত্ িভী  মমত্ায় ত্ারে  এটা বশ্বখরয়রে।” 
. 
আম া িবল, এটা ত্ারে  বশ্বখরয়রেন বর্বন সকল ইবিবনয়া রে  লস া ইবিবনয়া । র্া  অসম্ভি সুন্দ  ইবিবনয়াব ং পব িযপ্ত কর  
ল রখরে এ মহাবিশ্বরক। আমারক, আপনারক, আমারে  সিাইরক।  
. 
“লত্ামা   ি লমৌমাবে  অির  ইবঙ্গত্ ো া বনরেবশ্ বেরয়রেনঃ তু্বম িৃহ বনমবাণ ক  পাহাড়, িৃে এিং মানুষ লর্ িৃহ বনমবাণ কর  
ত্ারত্। এ  প  প্ররত্যক েল হরত্ বকেু বকেু আহা  ক , অত্ঃপ  লত্ামা   রি  সহজ পথ অনুস ণ ক । ও  উে  হরত্ 
বনিবত্ হয় বিবিধ িরণব  পানীয়, র্ারত্ মানুরষ  জনয  রয়রে ল ারি  প্রবত্রষধক। অিশ্যই এরত্  রয়রে বনেশ্বন বচিাশ্ীল 
সম্প্রোরয়  জনয।” [সূ া আন-নাহল(লমৌমাবে) ১৬:৬৮-৬৯]  
. 
“(অির  ইবঙ্গত্ ক া িলরত্ লিাোরনা হরচ্ছ) এমন জ্ঞান-িুবদ্ধ র্া প্রাকৃবত্ক প্ররয়াজন পূ ণ ক া  জনয প্ররত্যক জীিরক লেয়া 
হরয়রে।” [ত্ােসী  আহসানুল িয়ান] 
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১৯২ 
বিষ্টান বমশ্না ীরে  অপপ্রচা : লর্ লকৌশ্রল ত্া া স লমনা মুসবলমরে  ধমবািব ত্ 
কর  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

‘গুনাহ্িা রে  জনয জান্নারত্ র্াওয়া  পথ’।  
একবট িইরয়  নাম। লেরখ মরন হয় আিা-লিাড়া ইসলাবমক িই। িই খুলরলও লেখা র্ায়, জায়িায় জায়িায় পবিত্র কু আরন  
আয়াত্  রয়রে। মূসা (আ), ঈসা (আ) এ  মরত্া সম্মাবনত্ নিীরে  কথা  রয়রে। বকন্তু পড়রত্ পড়রত্ এক জায়িায় এরস খটকা 
লািরি। ত্াও াত্-ইিীল মানা  নারম বিকৃত্ এক আবকো  কথা িলা হরয়রে। ললখা আরে, ঈসা (আ) নাবক আমারে  পারপ  
জনয মা া লিরেন। এ বিশ্বাস বনরজ  মরধয  াখরত্ পা রলই বমলরি নাজাত্। লিানাহ লথরক মুবি।  
 

 
 
শুধু একবট িই নয় এমন অসংখয িই বিষ্টান বমশ্না ী া িাংলারেরশ্  আনারচ-কানারচ েবড়রয় বেরয়রে। বনরজরে  বিকৃত্ 
ধমবগ্রন্থরক ‘ইবিল শ্ ীে’ নাম বেরয় ত্া া অরনক বশ্বেত্ মানুষরকও লধাাঁকা বেরচ্ছ। িাংলারেরশ্  উি ািল ও পািবত্য চিগ্রারম  
সহজ-স ল মানুষগুরলা ত্ারে  প্রধান টারিবট। আ  এ কারজ ত্া া অরনক সােলযও অজবন কর রে। এসি জায়িায় লিরল লেখা 
লমরল এমন সি গ্রারম  লর্খারন পুর া গ্রামিাসী মু ত্াে হরয় বিষ্টান হরয় বিরয়রে।  
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বিষ্টান বমশ্না ী া োওয়ারত্  লেরত্র লিশ্ লকৌশ্ল অিলম্বন কর । ত্া া িরল, “লেরখা! লত্ামারে  মরত্াই লত্া আম া আল্লাহ-
নিীরত্ বিশ্বাস কব । ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা- এরে রক সম্মান কব । আমারে  বকত্ারি উনারে  কথা ললখা আরে। এই লর্ 
আমারে  বকত্াি ‘ইবিল শ্ ীে’। আ  পুর াটা পড়রত্ চাইরল এই লর্ ‘বকত্ািুল লমাকােস’। কু আরনও বকন্তু ইবিলরক মানা  
কথা িলা হরয়রে। আম া ইবিলরক মাবন। আম া হবচ্ছ ‘ঈসায়ী মুসবলম’।  
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গ্রারম  সহজ-স ল মানুষ লত্া িরটই, অরনক স্বল্প-বশ্বেত্ ইমাম াও ত্ারে  কথায় লধাাঁকা লখরয় র্ায়। উনারে  কথা িাে লেই, 
শ্হর   অরনক হাইবল এিুরকরটি লসা-কে মুসবলম া বিশ্বাস কর  ত্ারে  িলা বিকৃত্ ইবিল শ্ ীে হরচ্ছ লসই ইবিল র্া ঈসা 
(আ) এ  উপ  অিত্ীণব হরয়বেল।  
এই ওরয়িসাইটবটরত্ একিা  ঘুর  আসুনঃ http://www.jibonerkotha.com/। একজন সাধা ন মানুষ হয়রত্া ভািরি এটা 
লকান মুসবলমরে  ওরয়িসাইট। র্া া ঈসা মাসীহ (আ) এ  জীিনােশ্ব প্রচা  ক রে। অথচ এবট পুর াটাই বিষ্টান বমশ্না ীরে  
ওরয়িসাইট।  
 

 
 
ইহুেী-বিষ্টানরে  ধমবগ্রন্থ, লসটা ‘বকত্ািুল লমাকারেস’ িা ‘The Holy Bible’- র্াই লহাক না লকন, ত্া লর্ বিকৃত্ এিং িারনায়াট 
ত্া িুেরত্ বিরশ্ষজ্ঞ হিা  প্ররয়াজন লনই। একটু বনর রপেভারি িাইরিল পড়রলই অসংখয বিপ ীত্ধমবী কথা ও ভুল লচারখ 
পড়রি। ত্রি ত্া া লর্ োিী কর , ‘আম াও লত্ামারে  মরত্া আল্লাহ ও নিী- াসূরল বিশ্বাস কব  বকংিা লত্ামারে  মূসা-ঈসা 
আ  আমারে  মূসা-ঈসা লত্া একই িযবি। ত্ারে  নিবশ্ষ্টয লত্া একই কম।’- এই িযাপা টা বনরয় বিিাব ত্ আরলাচনা 
প্ররয়াজন। কা ণ গ্রারম  অবশ্বেত্, স্বল্প বশ্বেত্ এমনবক শ্হর   িহু বশ্বেত্ মানুষও এই ধা ণা লপাষণ কর । অিশ্য ত্ারে  
লোষ লেয়া  বকেু লনই। অরনক আিজবাবত্ক খযাবত্ সম্পন্ন আরলমও(!) ইন্টা রেইরথ  নারম লজরন লহাক আ  না লজরন লহাক, 
এসি অসত্য কথারক প্ররমাট কর রেন।  
 
আমা  এরত্া কথা িলা  উরেশ্য কী? ইহুবে-বিষ্টান া বক ইব্রাবহম (আ), মূসা (আ)- লক নিী বহরসরি বিশ্বাস কর  না? ত্া া বক 
স্রষ্টায় বিশ্বাস কর  না? হযাাঁ কর । লত্া আম াও বক স্রষ্টায় বিশ্বাস কব  না? ত্ারে রক (আ)  াসূল বহরসরি বিশ্বাস কব  না? হযাাঁ 
কব । বকন্তু আম া ত্ারে  মূসা-ঈসা’লত্ বিশ্বাস কব  না। ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ আল্লাহ ত্ায়ালা  সম্মাবনত্  াসূলরে  নারম লর্সি কথা 
িলা আরে, আম া লসগুরলা ঘৃণাভর  প্রত্যাখযান কব । শুধু ত্াই না, ত্া া স্রষ্টা  সারথ এমন নিবশ্ষ্টয জুরড় লেয়, র্া লথরক 
আসমান ও জমীরন   ি আল্লাহ ত্ায়ালা পবিত্র। এ ললখায় লত্মনই বকেু িযাপার  সংবেপ্ত আরলাচনা ক ি (চাইরল শুধু এই 
টবপরকই একবট িই ললখা র্ায়)। র্ারত্ সাধা ণ মানুষ া বিষ্টানরে  বমথযা কথা ো া প্রভাবিত্ না হন। বনরজরে  ঈমান না 
হাব রয় লেরলন।  
 

http://www.jibonerkotha.com।/
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God / ঈশ্ব  
 
১) ঈশ্ব  বিশ্রাম লনন: িাইরিরল সৃবষ্ট প্রবিয়া  কথা িলা হরয়রে এভারি-  
“এইভারি আসমান ও জমীন এিং ত্ারে  মরধযকা  সি বকেু নত্ ী ক া লশ্ষ হরলা। সপ্তম বেরন বত্বন কাজ লশ্ষ ক রলন এিং 
বিশ্রাম গ্রহণ ক রলন।” [Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 2:2] 
অথবাৎ, িাইরিল িলরে, আসমান ও জমীন সৃবষ্ট ক রত্ বিরয় মহান ঈশ্ব  ক্লাি হরয় বিরয়বেরলন। ত্াই ত্ারক বিশ্রাম বনরত্ 
হরয়বেল। অথচ পবিত্র কু আরন আল্লাহ ত্ায়ালা িরলন, 
“আবম আকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিী এিং এগুবল  মধযবস্থত্ সি বকেু সৃবষ্ট কর বে েয় বেরন। আমারক লকান ক্লাবি স্পশ্ব কর বন।” 
[আল কু আন, সূ া ক্বা-ে ৫০:৩৮] 
 
২) ঈশ্ব  অনুরশ্াচনায় লভারিনঃ িাইরিরল  ঈশ্ব  লভরিবেরলন মানুষ সৃবষ্ট কর  বত্বন ভুল কর বেরলন। র্া  কা রণ বত্বন 
অনুরশ্াচনায় ভুরিবেরলন-  
“পৃবথিীরত্ মানুষ সৃবষ্ট ক া  জনয প্রভু  অনুরশ্াচনা হরলা। ত্াাঁ  হৃেয় লিেনায় পূণব হরলা।” [Holy Bible, Genesis 
(আবেপুিক) 6:7] 
ত্রি আমারে  মাবলক আল্লাহ ত্ায়ালা প্রজ্ঞাময়। বত্বন ভূত্-ভবিষযৎ সিবকেুই জারনন। ত্াাঁ  সকল কাজই বনখুাঁত্- 
“প্রশ্ংসা আল্লাহ  বর্বন আকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিীরত্ র্া বকেু আরে সি বকেু ই মাবলক। আবখ ারত্ও প্রশ্ংসা ত্াাঁ ই। বত্বন 
প্রজ্ঞাময়। সি বিষরয় অিবহত্।” [আল কু আন, সূ া সািা ৩৪:১]  
 
৩) ঈশ্ব  বনদ্রা গ্রহণ কর নঃ িাইরিরল িবণবত্ ঈশ্ব  কখরনা কখরনা ঘুবমরয় পরড়ন। ত্া  খি  থারক না। িাকরল সাড়া পাওয়া 
র্ায় না।  
“লহ মাবলক, জারিা, লকন তু্বম ঘুমারচ্ছা? 
ওরঠা, বচ কারল  জনয আমারে  ত্যাি কর া না।” [Holy Bible, Book of Psalms (িীত্সংবহত্া) 44:23]  
বকন্তু আমারে   ি মহান আল্লাহ ত্ায়ালা কখরনা ঘুমান না- 
“আল্লাহ, বত্বন োড়া লকান (সত্য) ইলাহ লনই, বত্বন বচ িীি, সুপ্রবত্বষ্ঠত্ ধা ক। ত্াাঁরক ত্ন্দ্রা ও বনদ্রা স্পশ্ব কর  না।” [আল 
কু আন, সূ া িাকা া ২:২৫৫] 
 
৪) ঈশ্ব  মানুরষ  সারথ িবেং কর ন এিং লহর  র্ানঃ িাইরিরল  ঈশ্ব , নিী ইয়াকুি (আ) এ  সারথ রু্দ্ধ কর ন। অরনক লচষ্টা 
ক া  পর ও লহর  র্ান। 
“ললাকবট িলরলন, “তু্বম ঈশ্ব  ও মানুরষ  সরঙ্গ রু্দ্ধ কর  জয়ী হরয়ে িরল লত্ামা  নাম আ  ইয়াকুি থাকরি না, লত্ামা  নাম 
হরি ইস াইল।” [Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 32:28]  
আমারে  মাবলক আল্লাহ ত্ায়ালা সিবশ্বিমান। পুর া পৃবথিী এক হরলও ত্াাঁ  সামরন োাঁড়ারত্ পা রি না। 
“ত্া া আল্লাহরক র্থার্থ মর্বাো লেয় না। বনিয় আল্লাহ মহােমত্ািান। মহাপ ািমশ্ালী।” [আল কু আন, সূ া হািু্ ২২:৭৪] 
 
৫) ঈশ্বর   উদ্ভট িণবনাঃ িাইরিরল িলা আরে, ঈশ্বর   নাক লথরক লধাাঁয়া লি  হয়। ত্াাঁ  িহন হরচ্ছ লচরুি (কম িয়সী 
িানাওয়ালা লমরয়)। 
“ত্াাঁ  নাক লথরক লধাাঁয়া উপর  উঠরলা। ত্াাঁ  মুখ লথরক ধ্বংসকা ী আগুন লিব রয় আসরলা। ত্াাঁ  মুরখ  আগুরন কয়লা িরল 
উঠরলা। বত্বন আকাশ্ নুইরয় লনরম আসরলন। ত্াাঁ  পারয়  নীরচ বেল ঘন কারলা লমঘ। বত্বন কারুিীরত্ (লচরুরি) চরড় উরড় 
আসরলন। লেখা বেরলন িাত্ারস  িানায় ভ  কর ।” [Holy Bible, 2 Samuel (২ শ্মূরয়ল) 22:9-11]  

http://biblehub.com/genesis/2-2.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=1&cp=2
http://biblehub.com/genesis/6-7.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=1&cp=6
http://biblehub.com/psalms/44-23.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=19&cp=44
http://biblehub.com/genesis/32-28.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=1&cp=32
http://biblehub.com/2_samuel/22-11.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=10&cp=22
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মহান আল্লাহ ত্ায়ালা এসি লনাং া বিষরয়  সারথ সম্পকবহীন-  
“ত্া া র্া িরল ত্া হরত্ আল্লাহ পবিত্র, মহান।” [আল কু আন, সূ া আস-সােোত্ ৩৭:১৫৯] 

 
েবি: ভযাবটকান বসবটরত্ অিবস্থত্ লচরুরি  মূবত্ব। ঈশ্ব  নাবক এ  উপ  চরড় ঘুর  লিড়ান! 

 
নিী- াসূলরে  িযাপার  ধা ণা: 
এটা সবত্য লর্, ইহুবে-বিষ্টান ও আম া মুসবলম া নিী- াসূলরে  ধা ণায় বিশ্বাস কব । ত্রি আমারে  আবকো  সারথ ত্ারে  
আবকোয় িযাপক পাথবকয  রয়রে। আম া বিশ্বাস কব , নিী- াসূলিণ বনষ্পাপ (মাসুম) বেরলন। হযাাঁ! ত্াাঁরে  ো া লোট-খাট ভুল 
হরত্ পার । ত্রি ত্াাঁ া কখরনাই িড় লকান গুনারহ বলপ্ত হরিন না। লর্মনঃ চুব  ক া, িযবভচা  ক া। এটা কীভারি সম্ভি র্া া 
মানিজাবত্রক স ল পরথ  বেরক আহ্বান কর রেন, ত্া া এসি িড় গুনারহ বলপ্ত হরিন? [IslamQA: Did the Prophet 
(peace and blessings of Allaah be upon him) commit sin? https://islamqa.info/en/7208/]  
ইহুেী-বিষ্টান া বিশ্বাস কর  নিী- াসূল া কািী া গুনাহ ক রত্ পার ন। এমনবক ত্াাঁ া এমন সি গুনারহ বলপ্ত হরত্ পার ন, র্া 
হয়রত্া আমারে  মরত্া লিানাহিা  াও বচিা ক রত্ পার  না। 
 
Noah / নূহ (আ)  
িাইরিরল িলা আরে, একিা  নূহ (আ) মে লখরয় মাত্াল হরয় সমূ্পণব উলঙ্গ অিস্থায় বেরলন। ত্াাঁ  লেরল হাম এ অিস্থা লেরখ 
ত্া  ভাইরে  জানান। পর  এ কথা জানরত্ লপর  নূহ (আ) হারম  লেরল লকনানরক অবভশ্াপ লেন। কী অদু্ভত্ ত্াই না! এরক 
লত্া বনরজই মে লখরয় উলঙ্গ হরয় থারকন। ত্া  উপ  লর্ লেরল ভুল কর রে ত্ারক অবভশ্াপ না বেরয় বনরজ  নাত্নীরক 
অবভশ্াপ বেরয় িসরলন বত্বন-  

https://islamqa.info/en/7208/
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“নূহ্ চাষ-আিাে ক রত্ শুরু ক রলন এিং একটা আঙু্গ  লেত্ ক রলন। বত্বন একবেন আঙু্গ - স লখরয় মাত্াল হরলন এিং 
বনরজ  ত্ািু  মরধয উলঙ্গ হরয় পরড়  ইরলন। লকনারন  বপত্া হাম ত্াাঁ  বপত্া  এই অিস্থা লেখরলন এিং িাইর  বিরয় ত্াাঁ  েুই 
ভাইরক ত্া জাবনরয় বেরলন। বকন্তু সাম আ  ইয়ােস বনরজরে  কাাঁরধ  উপর  একটা কাপড় বনরলন এিং বপেু লহাঁরট বিরয় 
ত্াাঁরে  বপত্ারক লঢরক বেরয় আসরলন। 
 
ত্াাঁরে  মুখ উটাবেরক বে ারনা বেল িরল বপত্া  উলঙ্গ অিস্থা ত্াাঁরে  লচারখ পড়ল না। লনশ্া লকরট লিরল প  নূহ্ ত্াাঁ  লোট 
লেরল  িযিহার   কথা জানরত্ পা রলন। ত্খন বত্বন িলরলন, “লকনারন  উপ  িেরোয়া পড়ুক। লস ত্া  ভাইরে  সিরচরয় 
নীচু ধ রন  লিালাম লহাক।” [Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 9:20-25]  
 
কু আন নূহ (আ) লক িবণবত্ ক রে একজন অনুিত্ িান্দা বহসরি। বর্বন আল্লাহ ত্ায়ালারক ভয় কর বেরলন। বনরজ  ইচ্ছারক 
আল্লাহ  কারে সমপবণ কর বেরলন- 
“(নূহ িলল) ত্া প ও র্বে বিমুখ হও, ত্রি আবম লত্ামারে  কারে লকান প্রবত্োন চাই না। আমা  বিবনময়  রয়রে আল্লাহ  
োবয়রত্ব। আ  আমা  প্রবত্ বনরেবশ্  রয়রে আনুিত্য অিলম্বন ক া ।” [আল কু আন, সূ া ইউনুস ১০:৭২]  
 
Lot / লূত্ (আ)  
িাইরিরল িবণবত্ আরে, লূত্ (আ) বনরজ  লমরয়  সারথ লর্ৌনাচার  (অজাচা ) বলপ্ত হরয়বেরলন- 
“ত্া া ত্ারে  বপত্ারক আঙু্গ - স খাইরয় মাত্াল ক রলা। ত্া প  িড় লমরয়বট ত্া  বপত্া  সরঙ্গ শুরত্ লিরলা। বকন্তু কখন লস 
শুরলা আ  কখনই িা উরঠ লিল লূত্ ত্া লট ও লপরলন না। পর   বেন িড়বট লোটবটরক িলল, ‘লেখ, কাল  ারত্ আবম িািা  
সংরি শুরয়বেলাম। চল! আজ  ারত্ও ত্াাঁরক লত্মবন কর  মাত্াল কব । ত্া প  তু্বম বিরয় ত্াাঁ  সরঙ্গ লশ্ারি। ত্াহরল িািা  মধয 
বেরয় আম া আমারে  িংশ্  ো ক রত্ পা ি।  
এইভারি ত্া া লসই  ারত্ও ত্ারে  বপত্ারক আঙু্গ - স খাইরয় মাত্াল ক রলা এিং লোট লমরয়বট িািা  সরঙ্গ শুরত্ লিল। 
লমরয়বট কখন লর্ ত্াাঁ  কারে শুরলা এিং কখনই িা উরঠ লিল বত্বন ত্া লট ও লপরলন না। এইভারি লুরত্  েুই লমরয়ই ত্ারে  
বপত্া  ো া িভবিত্ী হরলা। পর  িড় লমরয়বট  একবট লেরল হরল লস ত্া  নাম  াখল লমায়াি (র্া  মারন ‘িািা  কাে লথরক’)।” 
[Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 19:33-37]  
 
িাইরিরল িবণবত্, লূত্ (আ) লক আম া বচবন না। আম া লত্া ত্াাঁ  কথা জাবন র্ারক আল্লাহ ত্ায়ালা অেীল কারজ বলপ্ত জাবত্  
হাত্ লথরক  ো কর বেরলন। এটা কী কর  সম্ভি লর্ বত্বন বনরজই এমন অেীল কারজ বলপ্ত হরিন?  
“আ  লূত্রক বেরয়বেলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। ত্াাঁরক উদ্ধা  কর বেলাম এমন এক জনপে হরত্ র্া  অবধিাসী া বলপ্ত বেল অেীল 
কারজ। ত্া া বেল এক মন্দ ও পাপাচা ী জাবত্। আ  আবম ত্ারক আমা   হমরত্  মরধয শ্াবমল কর  বনরয়বেলাম। লস বেল 
সৎকমবশ্ীলরে  অিভুবি।” [সূ া আল-আবম্বয়া ২১:৭৪-৭৫]  
 
Moses / মূসা (আ)  
িাইরিরল মূসা (আ) এ  অরনক গুরণ  কথা িলা আরে। বকন্তু একই সারথ এটাও িলা হরয়রে, বত্বন ঈশ্বর   প্রবত্ বিশ্বি 
বেরলন না। বত্বন ঈশ্বর   পবিত্রত্া িজায়  ারখনবন- 
“(লহ মূসা!) লত্ামা  ভাই হারুন লর্মন লহা  পাহারড় মা া বিরয় ত্া  পূিবপুরুষরে  কারে চরল লিরে, লত্মবন কর  তু্বমও নরিা 
পাহারড় উরঠ মা া র্ারি এিং লত্ামা  পূিবপুরুষরে  কারে চরল র্ারি। এ  কা ণ হরলা, সীন মরুভূবমরত্ কারেরশ্  ম ীিা  
পাবন  কারে িবন-ইস াইলরে  সামরন লত্াম া আমা  প্রবত্ অবিশ্বিত্া  কাজ কর বেরল এিং িবন-ইস াইলরে  সামরন 
আমারক পবিত্র িরল মানয কর াবন। 

http://biblehub.com/genesis/9-21.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=1&cp=9
http://biblehub.com/genesis/19-36.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=1&cp=19
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ত্াই লেশ্টা আবম িবন-ইস াইলরে  বেরত্ র্াবচ্ছ। আ  ত্া তু্বম লকিল েূ  লথরক লেখরত্ পারি বকন্তু লসখারন লত্ামা  লঢাকা 
হরি না।” [Holy Bible, Deuteronomy (বেত্ীয় বিি ণ) 32:50-52] 
 
ত্া া মূসা (আ) সম্পরকব লর্ বমথযা কথা িরল কু আন ত্া নাকচ কর  বেরয়রে। আল্লাহ ত্ায়ালা পবিত্র কু আরন মূসা (আ) এ  
বনরেবাষ হিা  কথা লঘাষণা কর রেন-  
“লহ ঈমানো িণ! লত্াম া ত্ারে  মত্ হরয়া না, র্া া মূসারক কষ্ট বেরয়বেল। আ  ত্া া র্া িরলবেল, ত্া লথরক আল্লাহ ত্ারক 
বনরেবাষ লঘাষণা কর রেন। আ  লস বেল আল্লাহ  বনকট মর্বাোিান।” [আল কু আন, সূ া আহর্াি ৩৩:৬৯]  
 
Aaron / হারুন (আ) 
মূসা (আ) তূ্  পাহারড় ত্াও ারত্  আইন গ্রহণ ক রত্ বিরয়বেরলন। ত্াাঁ  বে রত্ লেব  হিা  কা রণ িবন-ইস াইরল  ললাকজন 
অবধর্ব হরয় মূবত্ব-পূজা শুরু কর । িাইরিল অনুর্ায়ী, লস পূজায় লনতৃ্ত্ব বেরয়বেরলন মূসা  (আ) ভাই হারুন (আ)। বত্বন বনরজও 
একজন নিী বেরলন- 
 
“পাহাড় লথরক লনরম আসরত্ মূসা  লেব  হরচ্ছ লেরখ ললারক া হারুরন  চা পারশ্ জরড়া হরয় িলল, ‘পথ লেবখরয় বনরয় র্ািা  
জনয আপবন আমারে  লেি-লেিী নত্ ী কর  বেন। কা ণ ঐ মূসা, লর্ আমারে  বমস  লেশ্ লথরক লি  কর  এরনরে, ত্া  বক 
হরয়রে আম া জাবন না।’ জিারি হারুন ত্ারে  িলরলন, ‘লত্ামারে  স্ত্রী ও লেরলরমরয়রে  কারন  লসানা  িয়না খুরল এরন 
আমারক োও।’  
ত্ারত্ সকরল ত্ারে  কারন  িয়না খুরল এরন হারুনরক বেল। ললারক া হারুনরক র্া বেল ত্া িবলরয় োাঁরচ লেরল র্যপাবত্  
সাহারর্য বত্বন িােুর   আকার  একটা মূবত্ব নত্ ী ক রলন। 
লসটা লেরখ িবন-ইস াইল া িলল, “ভাইরয় া, এ  মরধয  রয়রে লত্ামারে  লেি-লেিী। বমশ্  লেশ্ লথরক এই লেি-লেিীই 
লত্ামারে  লি  কর  এরনরেন।” [Holy Bible, Exodus (র্াত্রাপুিক) 32:3-4]  
 
অথচ কু আন িলরে মূবত্বপূজা েূর  থাক, বত্বন িা িা  িবন-ইস াইরল  ললাকরে  মূবত্বপূজা লথরক বি ত্ হরত্ আরেশ্ 
ক বেরলন- 
“হারূন ত্ারে রক পূরিবই িরলবেলঃ লহ আমা  সম্প্রোয়! এটা ো া লত্া শুধু লত্ামারে রক প ীোয় লেলা হরয়রে। লত্ামারে   ি 
েয়াময়। সুত্ াং লত্াম া আমা  অনুস ণ ক  এিং আমা  আরেশ্ লমরন চল।” [আল কু আন, সূ া ত্ব-হা ২০:৯০]  
 
David / োউে (আ)  
িাইরিল িলরে,  াজা োউে (আ) সুন্দ  লেরহ  অবধকা ী িাত্রসিারক নি অিস্থায় লিাসল ক রত্ লেরখ ত্া  প্রবত্ আসি হরয় 
পরড়ন। িাত্রসিা  সারথ িযবভচার  বলপ্ত হন। প িত্বীরত্ িাত্রসিা  স্বামীরক হত্যা কর  িাত্রসিারক বনরজ  কারে বনরয় লনন- 
“একবেন বিকাল লিলায় োউে ত্াাঁ  বিোনা লথরক উরঠ  াজিাড়ী  োরে লিড়াবচ্ছরলন। এমন সময় বত্বন োরে  উপ  লথরক 
একজন স্ত্রীরলাকরক লিাসল ক রত্ লেখরলন। স্ত্রীরলাকবট লেখরত্ বেল খুি সুন্দ ী। োউে স্ত্রীরলাকবট  লখাাঁজ লনিা  জনয ললাক 
পাবঠরয় বেরলন। একজন ললাক িলল, “লস লত্া ইবলয়ারম  লমরয়! বহট্টীয় উব য়া  স্ত্রী িাত্রসিা। 
োউে ত্ারক বনরয় আসিা  জনয ললাক পাঠারলন। লস কারে আসা  প  োউে ত্া  সারথ সহিাস ক রলন।” [Holy Bible, 2 
Samuel (২ শ্মূরয়ল) 11:2-4] 
 
কু আরন িবণবত্ োউে (আ) এ  ো াও ভুল হয়। বকন্তু লসটা এমন জঘনয পাপ না। েুদ্র মানিীয় ভুল-  

http://biblehub.com/deuteronomy/32-51.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=5&cp=32
http://biblehub.com/exodus/32-4.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=2&cp=32
http://biblehub.com/2_samuel/11-4.htm
http://biblehub.com/2_samuel/11-4.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=10&cp=11
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“র্খন ত্া া োউরে  কারে প্ররিশ্ ক ল, ত্খন লস ত্ারে  লেরখ ভয় লপরয় লিল। ত্া া িলল ‘আপবন ভয় ক রিন না, আম া 
বিিেমান েু’পে। আম া এরক অরনয  উপ  সীমালঙ্ঘন কর বে। আপবন আমারে  মরধয নযায়বিচা  করুন। অবিচা  ক রিন 
না। আ  আমারে রক স ল পরথ  বনরেবশ্না বেন।’ 
‘এ আমা  ভাই। ত্া  বন ানব্বইবট লভড়ী আরে, আ  আমা  আরে মাত্র একটা লভড়ী। ত্িুও লস িরল, ‘এ লভড়ীবটও আমা  
ত্ত্ত্বািধারন বেরয় োও’, আ  ত্রকব লস আমা  উপ  প্রাধানয বিিা  কর রে।’ 
োউে িলল, ‘লত্ামা  লভড়ীরক ত্া  লভড়ী  পারল  সারথ রু্ি ক া  োিী কর  লস লত্ামা  প্রবত্ রু্লম কর রে। আ  শ্ ীকরে  
অরনরকই এরক অরনয  উপ  সীমলঙ্ঘন কর  থারক। ত্রি লকিল ত্া াই এরূপ কর  না র্া া ঈমান আরন এিং লনক আমল 
কর । আ  এ া সংখযায় খুিই কম।’ আ  োউে জানরত্ পা ল লর্, আবম ত্ারক প ীো কর বে। ত্া প  লস ত্া   রি  কারে 
েমা চাইল, বসজোয় লুবটরয় পড়ল এিং ত্াাঁ  অবভমুখী হরলা।”  
ত্খন আবম ত্ারক ত্া েমা কর  বেলাম। আমা  বনকট ত্া  জনয  রয়রে উচ্চ মর্বাো ও শুভ পব ণাম।”  
[আল কু আন, সূ া লসায়াে ৩৮: ২২-২৫]  
 
শুধু এক পরে  কথা শুরন  ায় লেয়া  কা রণ োউে (আ) িুেরত্ লপর বেরলন লর্, ত্াাঁ  ো া ভুল হরয় লিরে। লিাো  সারথ 
সারথই বত্বন বসজোয় লুবটরয় পরড়বেরলন। সামানয মানিীয় ভুল কর ই বর্বন এরত্াটা অনুরশ্াচনায় লভারিন, ত্াাঁ  উপ  বক 
বনলবিভারিই না িযবভচার   অপিাে আর াপ ক া হরয়রে িাইরিরল। বনিয়ই োউে (আ) এসি লথরক পবিত্র বেরলন।  
 
Solomon / সুলাইমান (আ)  
িাইরিরল  ভাষয অনুর্ায়ী, লশ্ষ িয়রস এরস সুলাইমান (আ) স্ত্রীরে  পাল্লায় পরড় মূবত্বপূজা শুরু কর ন। কুে ীরত্ বলপ্ত হরয় 
পরড়ন-  
 
“ত্াাঁ  (সুলাইমারন ) সাত্রশ্া স্ত্রী বেল। ত্া া বেল  াজপব িার   লমরয়। এোড়া ত্াাঁ  বত্নরশ্া উপপত্নী বেল। ত্াাঁ  স্ত্রী া ত্াাঁরক 
বিপরথ বনরয় বিরয়বেল। সুলাইমারন  িুরড়া িয়রস স্ত্রী া ত্াাঁ  মন লেি-লেিীরে  বেরক লটরন বনরয়বেল। ত্া  েরল ত্াাঁ  িািা 
োউরে  মত্ মন ত্াাঁ  ঈশ্বর   প্রবত্ ভরয় পূণব বেল না। বত্বন বসিনীয়রে  লেিী অরষ্টা রত্  ও অরম্মানীয়রে  জঘনয লেিত্া 
বমল্করম  লসিা ক রত্ লািরলন।” [Holy Bible, 1 Kings (১  াজািবল) 11:3-5] 
 
কু আন িলরে, সুলাইমান (আ) কখরনা কুে ীরত্ বলপ্ত হনবন- 
“ত্া া অনুস ণ কর রে, র্া শ্য়ত্ান া সুলাইমারন   াজরত্ব পাঠ ক ত্। আ  সুলাইমান কুে ী কর বন; ি ং শ্য়ত্ান া কুে ী 
কর রে।” [আল কু আন, সূ া িাকা া ২:১০২] 
 
Job / আইয়ুি (আ)  
কু আন এিং িাইরিল েুই জায়িারত্ই িলা হরয়রে, আইয়ুি (আ) এ  জীিরন প্রচণ্ড েুঃখ-কষ্ট এরসবেল। আম া হয়রত্া এমন 
করষ্ট  জীিরন  কথা বচিাও ক রত্ পাব  না। এমন করষ্ট আইয়ুি (আ) বক লপর বেরলন স্রষ্টা  প্রবত্ ত্াাঁ  আনুিত্য ধর   াখরত্? 
িাইরিল িলরে কষ্ট সইরত্ না লপর  বত্বন ঈশ্বর   প্রবত্ েুি হরয়বেরলন। িরলবেরলন- 
 
“ঈশ্ব  আমা  প্রবত্ অনযায় কর রেন। বনরজ  জারল বত্বনই আমারক বঘর রেন। আমা  প্রবত্ অনযায় ক া হরয়রে িরল বচৎকা  
ক রলও আবম লকান জিাি পাই না। কান্নাকাবট ক রলও লকান বিচা  পাই না।” [Holy Bible, Job (ইরয়াি) 19:6-7] 
আ  কু আরন িবণবত্ আইয়ুি (আ)? শ্ত্ করষ্টও বত্বন নধর্ব ধর রেন। িুক ভ া আরিি বনরয় আল্লাহ  কারে কর বেরলন ত্াাঁ  
বিখযাত্ েু’আ- 

http://biblehub.com/1_kings/11-5.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=11&cp=11
http://biblehub.com/job/19-6.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=18&cp=19
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اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوأَنتَ  الضُّرُّ  َمسَّنِيَ  أَن ِي  الرَّ
“(লহ আমা   ি!) আবম েুঃখ করষ্ট পবত্ত্ হরয়বে। আ  আপবন লত্া েয়ালুরে  মরধয সিবরশ্রষ্ঠ েয়ালু।” [আল কু আন, আল-
আবম্বয়া ২১:৮৩] 
 
মহান আল্লাহ ত্ায়ালা ত্াাঁ  নধর্বশ্ীল িান্দা  েু’আ  জিাি বেরয়বেরলন। ত্াাঁ  েুঃখ-কষ্ট েূ  কর  বেরলন।  
 
Ezekiel / রু্লবকেল  
“েুই লিান বেল। ত্া া বেল একই মারয়  লমরয়। বমশ্র  লর্ৌিন কারলই ত্া া পবত্ত্া হরয় উঠল। বমশ্র ই ত্া া প্রথম লপ্রম 
ক রলা। পুরুষরে  বেরয় ত্া া ত্ারে  চুচুক লটপাত্ ও িন ধ রত্ বেরত্া। িড় লমরয়  নাম বেল অহলা আ  ত্া  লিারন  নাম 
বেল অহলীিা।... অহলীিা আমা  প্রবত্ অবিশ্বি হরয়ই চলল। িাবিরল লস লেওয়ারল লখাবেত্ পুরুরষ  আকৃবত্ লেখল আ  
অহলীিা ত্ারে  চাইরলা। লস িাবিরল ত্ারে  কারে েূত্ পাঠারলা। ত্াই ঐসি িাবিরল  পুরুষ া ত্া  লপ্রম শ্র্যা  পারশ্ এরস 
ত্া  সারথ সহিাস ক রলা। ত্া া ত্ারক িযিহা  কর  এরত্া লনাং া ক রলা লর্ লস ত্ারে  প্রবত্ বি ি হরয় উঠল। 
প্ররত্যরকই লেখল লর্ অহলীিা অবিশ্বি। ত্া  নি লেহরক লস এত্ জনরক উপরভাি ক রত্ বেল লর্ আবম ত্া  প্রবত্ বি ি হরয় 
উঠলাম, লর্মন ত্া  লিারন  প্রবত্ হরয়বেলাম। িা  িা  অহলীিা আমা  প্রবত্ অবিশ্বি হল। ত্া প  লস বমশ্র  ত্া  লর্ৌিন 
কারল  লপ্ররম  কথা মরন ক রলা। লস িাধা  মত্ বশ্শ্ন ও লঘাড়া  মত্ ভাবসরয় লেয়া িীর্ব সম্পন্ন লপ্রবমকরে  কথা স্ম ণ 
ক রলা।” 
 
মাে ক রিন! ললখা  মরধয লকান অেীল ও কুরুবচপূণব িল্প ঢুবকরয় পাঠকরক বিব্রত্ ক া আমা  উরেশ্য নয়। উপর  লর্ িল্পটা 
পড়রলন ত্া আসরল িাইরিল লথরক লনয়া! [Holy Bible, Ezekiel (বর্বহরস্কল) 23: 2-3, 14-20] 
 
িাইরিল িরিষকরে  োিী এই অেীল িল্পবট ঈশ্ব  নিী ইবজবকলরক বেরয় বলবখরয় বনরয়বেরলন। লর্ িল্প বকনা লকান সভয মানুষ 
ত্া  িািা-মা, সিান এমনবক স্ত্রী  সামরনও পড়রত্ পা রি না (র্বে লস না ী ভদ্র হয়)। অথচ লস িল্প বকনা ঈশ্বর   এক 
িাত্বািাহক বলরখরেন! 
 
কার া কার া মরত্ িাইরিরল িবণবত্ ইবজবকল আ  কু আরন িবণবত্ রু্লবকেল (আ) একই িযবি বেরলন। ইিরন কাবস  ( হ) এ  
মরত্, রু্লবকেল (আ) একজন নিী বেরলন। [ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন কতৃ্বক প্রকাবশ্ত্ ত্ােসী  ইিরন কাবস , খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৩]  
আম া মুসবলম া কখরনাই বিশ্বাস ক রত্ পা ি না লর্, মহান আল্লাহ  লকান িাত্বািাহক এমন অেীল িল্প প্রচা  কর রেন। 
আল্লাহ ত্ায়ালা রু্লবেকল (আ) সম্পরকব িরলন- 
 
“আ  স্ম ণ ক  ইসমাঈল, ইে ীস এিং রু্লবকেল- এ  কথা। ত্ারে  প্ররত্যরকই বেল নধর্বশ্ীল। আ  ত্ারে রক আবম আমা  
 হমরত্ শ্াবমল কর বেলাম। ত্া া বেল সৎকমবপ ায়ণ।” [আল কু আন, সূ া আল আবম্বয়া ২১:৮৫-৮৬]  
 
Jesus / ঈসা (আ)  
মব য়াম (আ) এ  লেরল ঈসা (আ)। সম্ভিত্ পৃবথিী  ইবত্হারস ত্াাঁরকই সিরচরয় ভুলভারি জানা হরয়রে। ভুলভারি মানা হরয়রে। 
ইহুেী া ত্ারক িরল মু ত্াে। অনযবেরক বিষ্টান া বেরয় িরসরে ঈশ্বর   মর্বাো। আম া মুসবলম া আবে সিরচরয় িযারলেি 
পবজশ্রন। আম া ত্াাঁরক আল্লাহ ত্ায়ালা  একজন োস ও সম্মাবনত্  াসূল মরন কব ।  

http://biblehub.com/ezekiel/23-20.htm
https://www.wordproject.org/bibles/ben/26/23.htm#0
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বিকৃত্ িাইরিরল ত্াাঁরক অবত্ব ি সম্মান লেয়া  লচষ্টা ক া হরলও বকেু বকেু জায়িায় ত্া  এমন চব ত্র েুরট উরঠরে, র্া নিী 
বহরসরি লশ্াভনীয় নয়। একটা উোহা ণ লেই। িাইরিল অনুসার , বত্বন বনরজ  মারক অভরদ্র  মরত্া কর  ‘মবহলা’ িরল 
িাকরত্ন- 
 
“এই মবহলা! তু্বম আমায় লকন িলে লর্, আমা  কী ক া উবচত্! আমা  সময় লত্া এখরনা আরসবন।” [Holy Bible, Gospel 
of John (লর্াহরন  সুসমাচা ) 2:4]  
 
কু আন িলরে, ঈসা (আ) মারয়  প্রবত্ লকামল বেরলন। মারয়  অনুিত্ বেরলন- 
 
“(ঈসা িলরলন) আ  (আল্লাহ) আমারক মারয়  প্রবত্ অনুিত্ কর রেন এিং বত্বন আমারক অহঙ্কা ী, অিাধয কর নবন।” [আল 
কু আন, সূ া মা ইয়াম ১৯:৩২]  
 
িত্ লেড়শ্ িের   ইবত্হারস লর্ মানুষটা  বিরুরদ্ধ সিরচরয় লিবশ্ িই ললখা হরয়রে, বত্বন হরচ্ছন আমারে  বপ্রয় নিী মুহাম্মে 
(সা)। এই িইগুরলা  অবধকাংশ্ই বলরখরে বিষ্টান বমশ্না ী া। ত্া া আমারে   াসূল (সা) এ  উপ  অরনক বমথযা ও জঘনয 
অপিাে বেরয়রে। মজা  িযাপা , বমথযা লস অপিােগুরলাও জঘনযত্া  মাত্রা অনুর্ায়ী ত্ারে  ধমবগ্ররন্থ িবণবত্ নিীরে  ধার -কারেও 
লনই। মুসবলম বহরসরি আম া নূহ (আ), লূত্ (আ), মুসা (আ), হারুন (আ), োউে (আ), সুলাইমান (আ), আইয়ুি (আ), ঈসা 
(আ) ও মুহাম্মে (সা)- সিাইরকই সম্মান কব । আম া অি  লথরক ত্াাঁরে  ভারলািাবস। ত্াাঁরে  নাম উচ্চাব ত্ হরলই ভবিভর  
িবল- আলাইবহস সালাম। বকন্তু একইসারথ আম া ঘৃণাভর  প্রত্যাখযান কব  ত্াাঁরে  নারম েড়ারনা বিকৃত্ িল্পগুরলারক। 
“ত্ারে  জরনয আেরসাস! র্া া বনজ হারত্ গ্রন্থ ললরখ এিং িরল, এটা আল্লাহ  পে লথরক অিত্ীণব-র্ারত্ ত্া তু্চ্ছ মূরলয বিবি 
ক রত্ পার । সুত্ াং ত্ারে  হাত্ র্া বলরখরে ত্া  পব ণারম ত্ারে  জনয ধ্বংস, আ  ত্া া র্া উপাজবন কর রে ত্া  কা রণও 
ত্ারে  জনয ধ্বংস।” [আল কু আন, সূ া িাকা া ২:৭৯] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblehub.com/john/2-4.htm
http://biblehub.com/john/2-4.htm
http://www.jibonerkotha.com/%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ac-%e0%a6%aa%e0%a7%9c%e0%a7%81%e0%a6%a8/?bk=43&cp=2


 

765 

১৯৩ 
আমা  জীিন বক আমা  িাোই ক া?  
-মাহেুজ আল আবমন 
 

আচ্ছা, আপবন বক কর  িুেরিন লর্ আপনা  র্াবপত্ জীিন আসরলই আপনা  বনরজ  িাোই ক া? আপনা  বনরজ  পেরন্দ ? 
মারন আপনা  লাইে স্ট্াইল বক আপনা  স্বত্যত্া প্রকাশ্ কর , আপনা  স্বত্ঃফূত্বত্া প্রকাশ্ কর  না চা পারশ্  সমারজ লজা  
কর  খাপ খাইরয় লনওয়া  িযাপা টারকই, অনযরে  পেন্দ অিরচত্ন মরন বনরজ  পেন্দ বহরসরি চাবপরয় লেয়ারকই বনজস্বত্া 
লভরি সা া জীিন ভুল কর  আসরেন? 
. 
জাবন প্রশ্নটা একটু লকমন লর্ন উইয়ািব লশ্ানারচ্ছ! আচ্ছা একটু লভরঙ্গ িবল- 
. 
চলুন কাল্পবনক এক টাইম লমবশ্রন চরড় করয়ক হাজা  িে  লপেরন র্াওয়া র্াক। ধরুন আপবন র্বে ো াও  াজারে  বপ াবমি 
নত্ ী  আমরল জম গ্রহণ ক রত্ন ত্াহরল আপনা  জীিনধা া লকমন হরত্া? িা, র্বে গ্রীক সভযত্া  এব স্ট্টরল  আমরল জম 
বনরত্ন ত্াহরল লাইে স্ট্াইল লকমন হরত্া? অথিা লচৌেশ্ িে  আরি আ রি  জাবহবল রু্রি র্বে আপনারক পাঠারনা হরত্া ত্রি 
বক ধ রন  লমৌবলক বপ্রবেপাল এ  উপ  আপনা  জীিন বভবি পব চাবলত্ হত্ ত্া একটু লভরি লেখুন লত্া? 
আচ্ছা অত্ীত্ ভারলা না লািরল চলুন আপনারক ভবিষযরত্ বনরয় র্াই। আপনারক র্বে এখন না পাবঠরয় আজ লথরক আর া েুইশ্ 
িে  পর  আবটববেবশ্য়াল ইরন্টবলরজে এ  চ ম উৎকষবত্া  রু্রি পাঠারনা হরত্া ত্াহরল আপবন বক লসই সমরয়  বহরসরিই 
জীিন বভবি কর  বনরত্ন িা ২ হাজা  িে  পর ও র্বে পৃবথিী বটরক থারক এিং আপবন ত্খন জম বনরত্ন ত্াহরল বক লসই 
পাব পাবশ্ববক লপ্রোপরটই বনরজ  জীিন সাবজরয় বনরত্ন? 
. 
অরনক লত্া প্রশ্ন হরলা এিা  উি  বনরয় ভািা র্াক-  
আপনা  িত্বমান লাইে স্ট্াইল এ  বেরক ত্াকান, আপনা  জীিন সম্পরকব েৃবষ্টভবঙ্গ  বেরক লেয করুন, আপনা  নীবত্ 
ননবত্কত্া  মানেন্ড, সত্য-বমথযা র্াচাইরয়  স্বরূপ এ  বেরক নজ  বেন , আপনা  পেন্দ-অপেন্দ অভযাস সরিবাপব  আপনা  
বিশ্বাস এই সি বকেুরক এক সুরত্ায় লিাঁরধ একবট মালা নত্ব  করুন । লকননা এই লমৌবলক বিষয়গুরলা আপনা  অবিত্বরক 
সংজ্ঞাবয়ত্ কর । 
. 
এিা  আপনা  এই অবিরত্ব  মালাবটরক বিবভন্ন সমরয়  আমরল বচিা করুন। র্বে আপনা  মরন হয় এরকক আমরল আপনা  
অবিরত্ব  বনজস্বত্া এরকক  কম হরত্া, মারন রু্ি বহরসরি আপনা  পেন্দ-অপেন্দ অভযাস েৃবষ্টভবঙ্গ নীবত্ ননবত্কত্া সামবগ্রক 
সিা  লমৌবলক বভবি বভন্ন বভন্ন হরত্া ত্াহরল েুঃরখ  সবহত্ িলরত্ হয় িত্বমারন আপবন লর্ইভারি বনরজ  জীিন র্াপন ক রেন 
লসবট আপনা  বনজস্ব পেন্দ িা বনজস্ব িাোই ক া জীিন নয়, ি ং বনরজ  উপ  চাবপরয় লেয়া প্রচবলত্ সমাজ এ  একবট কবপ 
লপস্ট্ জীিন। 
. 
আপবন হয়রত্া ভািরত্ পার ন লর্ আবম এই কথা লকন িলবে? আরশ্পারশ্  আর া ৯ জন লেরন্ড  আইরোন আরে িরল লর্ই 
লেরলটা হারত্ আইরোন থাকা লক ত্া  স্মাটবরনস এ  স্ট্যান্ডািব মরন কর , অবত্ জরুব  প্ররয়াজন মরন কর , ত্া  জনয এই 
আইরোন িযিহা  ক া বকন্তু ত্া  বনজস্ব প্ররয়াজন নয়, অবত্ প্ররয়াজনীয় লকান চাবহো নয় ি ং পাব পাবশ্ববকত্া  বহরসরি এক 
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কৃবিম চাবহো  িবহঃপ্রকাশ্ মাত্র। 
লর্ই লমরয়টা, লেসিুরক ত্া  েবি লেয়া  ইচ্ছা না থাকা সরত্বও িাবক সকল িান্ধিী  ওয়ারল হাজার া লপারজ  েবিরত্ লাইক 
করমরন্ট  িাহা  লেরখ বনরজ  েবিও লপাস্ট্ কর  বেরচ্ছ লসটাও ত্া  বনজস্ব িাোই ক া সত্বা  িবহ:প্রকাশ্ নয়, ি ং বনজস্বত্ারক 
বিসজবন বেরয় জারত্ উঠা  লচষ্টা মাত্র। এমন অরনক লমরয়ই আরে, অরনক লেরলই আরে র্া া বনবেবষ্ট ওরয় লত্ লড্রস পরড়, বনবেবষ্ট 
ওরয় লত্ কথা িরল, খািা  খায় কা ণ ত্া  পেরন্দ  অপবজট লজন্ডা  এই লিন্ডটারক পেন্দ কর , স্ট্যান্ডািব মরন কর , র্বেও 
লসগুরলা ত্া  বনজস্ব পেন্দ লথরক নয় ি ং আর কজরন  লচারখ বেট খাওয়া  জনয, বনরজরক রু্ি বহরসরি প্রমাণ ক া  জনয, 
বনরজ  বনজস্বত্া বিসজবন বেরয়। 
. 
লত্মবন িরস  লত্াষারমাবে, লনত্া  চামচাবম, সমারজ  লিালাবম প্ররত্যকটা লেরত্র অবধকাংশ্ মানুষ বনজস্বত্ারক বিসজবন বেরয় 
প্রচবলত্ সমারজ  প্রবত্বনয়ত্ পব িত্বনশ্ীল  ীবত্নীবত্ লক লজা  কর  বনরজ  পেন্দ, স্বকীয়ত্া, স্ট্যান্ডািব িরল ধা ণ ক া  লচষ্টা 
কর  থারক র্া ত্া  অবিরত্ব  লকান বনজস্বত্া প্রকাশ্ কর  না, স্বকীয়ত্া ও প্রমাণ কর  না, ি ং শুধুমাত্র কবপ লপস্ট্ এক প্রাবণ 
লত্ পব ণত্ কর  র্ারক লর্ই আমরল লর্ই সমারজ লর্ই স্থারন, লর্ই কালচার ই পাঠারনা লহাক না লকরনা লস লসই সময়, স্থান, 
কাল, সমাজ, কালচার   আেরলই বনরজরক  াবঙরয় বনরয় নাচরত্ নাচরত্ অবিরত্ব  প্রবত্ িুরড়া আংগুল লেবখরয় ভাি লনয়া  
বিবভন্ন কায়োয় িযি থাকরি, আ  ভািরি, " ইরয়া মযান আই এম ইউবনক"! 
. 
ত্াহরল কখন আম া িলরত্ পা রিা লর্ আমা  র্াবপত্ জীিন আসরল আমা  ই িাোই ক া, পেন্দ ক া জীিন? এটা ত্খনই 
িলা সম্ভি র্খন লকান মানুষ লর্ই স্থান কাল সমাজ, কালচার ই জমগ্রহণ করুক না লকরনা ঘুর  বের  ত্া  আেশ্ব একই 
থাকরি, লস ত্া  অবিরত্ব  িািিত্ারক উপলবি ক রি, একটা বনবেবষ্ট েৃবষ্টভবঙ্গ থাকরি ত্া  জীিরন, ত্া  চলারে া আচা  
িযিহার  একটা বনবেবষ্টত্া থাকরি, বিশ্বাস এ  ধ রণ লমৌবলক লকান পব িত্বন থাকরি না, লস সময় স্থান সমাজ কালচা  লকান 
ভযাব রয়িল ো া অন্ধভারি প্রভাবিত্ হরি না, সামবয়কভারি র্বে হরয়ও র্ায়, ত্িুও অবিরত্ব  টারন ভুল িুেরত্ লপর  মূরল 
বে রিই মৃতু্য  আরি লকান না লকান সময়, লস বনরজরক িরড় তু্লরত্ চাইরি এমন এক স্ট্যান্ডািব আেরশ্ব  আেরল র্া ত্া  
স্বকীয়ত্া বনজস্বত্া  প্রকাশ্ ঘটারি চাই লস লমৌর্ব আমরল  ললাক লহাক, বমশ্র   ো াওরে  সমরয়  লহাক, আ রি  ১৪০০ 
িে  আরি  লহাক, আজরক  লহাক িা আজ লথরক ২০০ িা ২০০০ িে  পর   ই লহাক না লকরনা। 
. 
এই মানুষগুরলা  সংখযা কম হরলও এ া সি সময় বেল, আরে থাকরি। এ াই লসই সত্য অনুসন্ধানী মানুষ র্া া বনরজরক বনবেবষ্ট 
লকান লিাত্র, লেশ্, িণব, ভাষা, প্রবত্ষ্ঠান এ  সামবয়ক বহরসরি বনরজরক সংজ্ঞাবয়ত্ কর  না, অর্থা িিব কর না, ি ং এ া বনরজ  
সত্বা  অবিরত্ব  কা ণ এিং এ  একমাত্র মাবলরক  উরেশ্য িুরে লনয়, লসভারিই বনরজরক পব চাবলত্ ক রত্ লশ্রখ, র্ত্ িাধা 
বিপবি ই আসুক এই মানুষগুরলারক সমরয়  সামবয়ক কা ািার  িন্দী কর   াখা র্ায় না, এ া স্রষ্টা িযত্ীত্ আ  কার া োসত্ব 
লমরন লনয় না, এ া অির   উপলবি  বেক লথরক সিাই একই সুরত্র িাথা আরলাবকত্ হৃেরয়  মানুষ র্ারে  জনযই ত্ারে   ি 
প কারল প্রস্তুত্ ল রখরেন প্রকৃত্ আিসস্থল জান্নাত্। 
. 
করয়ক হাজা  িে  আরি লর্ই সমরয় পুর া জাবত্ মুবত্বপূজা, অবিপূজায় বলপ্ত, ত্খন নিী ইব্রাবহম আ. লর্মন সত্য লক বনরজ  
বেত্ াত্ বিরিক িুবদ্ধ  মাধযরম বচরন বনরয়রেন লত্মবন আজ আরমব কা নামক ইসলারমারোবিয়া  লপ্রাপািান্ডা প্রচা ক লেরশ্ 
িরসও ত্ার ক লমরহন্না  মত্ মানুরষ া হে লক বচরন লনয়, আ রি  লপৌিবলকত্া  রু্রি লসই আিু িক   া. আনহু লর্মন বিনা 
বেধায় হে লক বচরন লেরলবেরলন, লত্মবন আজ লথরক ২০০ িে  পর ও হয়রত্া ি. ল ন্ডম ইরন্টবলরজে হে লক বচরন লনরিন 
এিং সৃবষ্ট  শু  লথরক লশ্ষ পর্বি  রি   হমত্প্রাপ্ত এমন মানুষগুরলাই লর্ই লকান সমরয়, লর্ই লকান রু্রি, লর্ই লকান আমরল, 
সমারজ কালচার  জরমও ত্া া সত্য লক বচরন বনরয় আবলঙ্গন ক রিন, বনজস্বত্া স্বকীয়ত্া উপরভাি ক রিন, প ীো লেরিন, 
এিং  রি  সন্তুবষ্ট বনরয়ই ত্া  কারে বের  র্ারিন। ত্ারে  বিশ্বাস, কমব, আচা  িযিহা , প্রচা  বচিা ধা ণা, লমৌবলকত্ব লর্রনা 
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প্রমাণ ক রি ত্া া সিাই একই সত্বা  সবম্মবলত্ িবহ:প্রকাশ্, অথচ ত্ারে  মারে কত্ লর্াজন লর্াজন সময় এ  পাথবকয। 
. 
আমারে  জীিরন  বেরক ত্াকাই, একটু নজ  লেই, বমবলরয় লনই আম া বক আসরলই বনরজ  স্বকীয়ত্া  জীিন র্াপন ক বে, 
আমারে  লাইেস্ট্াইল বক আসরলই বনজস্বত্া িহন কর , স্বত্যত্া প্রকাশ্ কর  নাবক সমরয়  বহরসরি অিরচত্ন মরন লজা  
কর  চাবপরয় লেয়া এক কবপ লপস্ট্ জীিন, লস্রারত্  সারথ লভরস র্াওয়া খড়কুরটা  প্রবত্চ্ছবি লেখায়?? 
বনরজরক প্রশ্ন ক া  সময় বক আরসবন?? 
আম া আ  কত্ বনরজরক লিাকা িানারিা, স্ব অবিত্বরক বিদ্রুপ ক রিা?? 
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১৯৪ 

"বিিত্বরন  লকচ্ছা কাবহনী (প্রথম পিব)" 
-সাইেু   হমান  

 

 
িল্পটা আপনা  কারে এভারি িলা হয়, লহারমা হাবিবলস (২ বমবলয়ন িে ) বিিবত্বত্ হরয় লহারমা ইর োস (১ বমবলয়ন িে ) হরয় 
লিরলা ত্া পর  আসরলা লহারমা বনয়ান্ডাথবারলনবসস (৪ লে লথরক ৪০ হাজা  িে ), ত্া পর  আধুবনক মানুষ (২ লে িে  
লথরক িত্বমান)। বসরকারয়েটা এত্বেন ভারলাই বমলবেরলা, একটা বিলুপ্ত হরয় লিরল আর কটা আসরত্া। পযাচটা ললরি লিরে এ 
িের   জুরন ম রো লথরক র্খন আধুবনক মানুরষ  একটা েবসল আবিষ্কা  কর  জীিাশ্ববিরে া। লনচা  জানবারল প্রকাবশ্ত্ হয় 
এই িরিষণা। এরত্ লেখা র্ায় পৃবথিীরত্ আধুবনক মানুরষ  বিচ ণ বেল ধা ণাকৃত্ িয়স (~২ লে) এ  লথরকও কমপরে ১ 
লে িে  আরি!!! অথবাৎ, েবসল িরিষকরে  মরত্ সারড় ৩ লে িে  আরিও পৃবথিীরত্ আধুবনক মানুরষ  উপবস্থবত্ বেল। 
ত্া মারন বনয়ান্ডা থাল আ  আধুবনক মানুষ প্রায় একই সমরয় অিস্থান ক রত্া। বনয়ান্ডাথবালরক এখন আধুবনক মানুরষ  
পূিবপুরুষ িলরত্ কলাবিজ্ঞানীরে  িলা আটরক র্ারচ্ছ। চমকপ্রে এই খি  খুি লিবশ্ মানুষরে  লশ্য়া  ক রত্ লেখা র্ায়বন। 
. 
বলটার চা গুরলারত্ বকেু োবন বগ্রক পু ারণ  িল্প লেখা র্ায়, এই ধর ন ত্া া িরল লহারমা ইর োস আ  বনয়ান্ডাথবাল া একসময় 
লকা-এবেস্ট্ ক রত্া, এমনবক এটাও প্রমাবণত্, চবল্লশ্ হাজা  িে  আরিও বনয়ান্ডাথবাল া পৃবথিীরত্ বেরলা, ত্া মারন বকেু 
ইর োস বনয়ান্ডা থাল হরয় লিবেরলা িাবকগুলা ইর োসই লথরক লিবেরলা, আিা  বকেু বনয়ান্ডা থাল মানুষ হরয় লিবেরলা আ  
বকেু বনয়ান্ডা থাল মানুষ না হওয়া  লিেনা বনরয় ধ াধাম ত্যাি ক বেরলা!!! 
. 
বগ্রক বমরথালবজও এ  লথরক অবধকত্ত্  বিশ্বাসরর্ািয মরন হয়। 
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১৯৫ 

'বিিত্বরন  লকচ্ছা কাবহনী (বেত্ীয় পিব)' 
-সাইেু   হমান  
 
 
লোটরিলায় কাঠবিড়াবল  েবি বমলারনা  ধাাঁধা  কথা মরন আরে? মাথা বমলাইরত্ লিরল ললজ বঠক থারকনা আিা  ললজ বঠক 
ক রত্ লিরল মাথা বমরল না। লহারমা ইর োস, লনয়ান্ডাথবাবলস আ  লসবপরয়ে বনরয় কলাবিজ্ঞানী া এমন ধাাঁধায় পরড় লিরে। 
একটা বমলাইরত্ লিরল আর কটা বমরলনা। একেল িরিষণা কর  লি  ক রলা, ইর োস লথরক বনয়ান্ডা থাল এিং বনয়ান্ডাথবারল  
আপরিট ভাসবন আধুবনক মানুষ লি  হরয়রে, মারন একটা পর  আর কটা এরসরে, খুি োবন্দক আ  কাবিযক। আিা  আর কেল 
বিজ্ঞানী িরিষণা কর  লি  ক রলা, আধুবনক মানুষ, বনয়ান্ডা থাল আ  ইর োস া পৃবথিীরত্ লকা-এবেস্ট্ ক রত্া। 
ইরন্দারনবশ্য়ারত্ এ া প্রায় ৫০০০ িে  একসারথ িসিাস কর রে!!! বকেু ইর োস বিিবত্বত্ হরয় মানুষ হরলা আ  বকেু অমানুষ 
(ইর োস) লথরক লিরলা!!! 
. 
প্রশ্ন হইরলা, বত্ন প্রজাবত্ লর্রহতু্ একই সমরয় লকা-এবেস্ট্ ক রত্া ত্াহরল আধুবনক মানুষ বটরক থাকরলা িাবক েুই গ্রুপ বিলুপ্ত 
হরয় লিরলা লকরনা? এই প্ররশ্ন  জিাি গুলা বিশ্াল ধ রণ  হাসযক । এরককজরন  এরকক মত্। অবিজ্ঞাবনক হাইরপাবথবসস এ 
ভ পু । একেল মরন কর  প্রায় ৮০০০০ িে  আরি েবেণ পূিব এবশ্য়া  লত্ািা পিবরত্ মহাপ্রলয়ংকা ী অিুযৎপাত্ হরয়বেল র্া  
েরল মানুষ োড়া িাবক েুই গ্রুপ লশ্ষ!!! 
. 
আর ক েল (অ)বিজ্ঞানী মরন কর , আধুবনক মানুরষ  সারথ িাবক েুই গ্রূরপ  বিবভন্ন বিষয় বনরয় িযািাম ললরি র্ায়, মানুষ িাবক 
েু গ্রুপর  লশ্ষ কর  লেয় র্বেও িাবক েুই গ্রুপ মানুরষ  লচরয় শ্া ীব কভারি পাওয়া েুল বেল আ  অস্ত্রশ্স্ত্র আরিই িানারনা 
বশ্রখ বনরয়বেল। ত্া পর ও আধুবনক মানুরষ  কারে ত্ারে  হা  মানরত্ হয়। আর ক গ্রুপ মরন কর , প্রচন্ড শ্ীত্ আ  ি রে  
কা রণ িাবক েুই গ্রুপ লশ্ষ, মানুষ লিাঁরচ বেল কা ণ ত্া া নাবক সুই সুত্া বেরয় কাাঁথা লসলাই ক রত্ পা রত্া!! আর কেল 
কলাবিজ্ঞানী মরন কর  মানুরষ  লব্রন নাবক িাবক েুই গ্রূরপ  লথরক ভারলা বেল। লসাজা িাঙলায়, িাবক েুই গ্রূপ বকেুটা 
মাথারমাটা বকবেরম  বেল। 
. 
লত্া এখন প্রশ্ন হইরলা, একই লস্পবসস লথরক উৎপবি হওয়া স্বরিও মানুষ িাবকরে  লথরক লিবশ্ লমধািী আ  লটকবনকযাবল 
সাউন্ড লকরনা বেল? এই প্ররশ্ন  লর্সি হাসযক  উি  আরে র্া  অবধকাংশ্ই সাধা ণ মানুষ জারননা। কলাবিজ্ঞানী া এই প্ররশ্ন 
এরস র্ত্টা মাইনকা বচপায় পরড়রে আ  অনয লকাথাও পরড়বন। িাবক সি জায়িায় লিাজাবমল বেরত্ পা রলও এখারন এরস ত্া া 
বনরজ াই বনরজরে  মরধয বিত্রকব জবড়রয় পরড়রে। 
. 
িাংলারেরশ্  কলাবিজ্ঞানী া লভরিবেরলা লিাপন থাকা এই জায়িাটায় মরন হয় লকউ হাত্ লািরি না। সামরন সময় লপরল 
'ত্থাকবথত্' আবেম মানুষ লথরক আধুবনক মানুষ হরয় উঠা িা 'বিরহবভও াল মিাবনববট' বনরয় কলাবিজ্ঞানীরে  িাজারখাব  ত্ত্ত্ব 
বনরয় আরলাচনা ক া  আশ্া  াবখ। 
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১৯৬ 
কু আন বক পূরিব  বকত্ািগুরলা অনুস ণ ক রত্ িরল? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 
 
িাংলারেরশ্  আনারচ-কানারচ েবড়রয় পরড়রে বিষ্টান বমশ্না ী া। বিরশ্ষত্ লেরশ্  সীমারি  কাোকাবে লজলাগুরলারত্ ত্ারে  
ত্ৎপ ত্া লিবশ্। িত্বমারন এ া মুসবলমরে রক বিষ্টান িানারনা  জনয িযাপক পেরেপ বনরচ্ছ, র্া  মরধয একবট হরচ্ছ—
কু আরন  অপিযাখযা কর  মুসবলমরে  বিভ্রাি ক া এিং কু আন লথরকই বিষ্টিারে  েবলল লেওয়া। ত্া া কু আরন  লর্ সমি 
আয়াত্ অপিযাখযা কর  ত্া  মরধয একবট হরচ্ছ সু া ইউনুরস  ৯৪নং আয়াত্। বিষ্টান বমশ্না ী া মুসবলমরে  সু া ইউনুরস  
৯৪নং আয়াত্ লেবখরয় িুোয় লর্ঃ পবিত্র কু আন নাবক বনরেবশ্ বেরচ্ছ িাইরিল অনুস ণ ক া !! এভারি িুবেরয় কম জানা 
স লপ্রাণ মুসবলমরে  বিভ্রাি কর  ও ঈমানহা া কর । 
. 
প্রথম কথাঃ সমগ্র কু আরন  মরধয লকাথাও ‘িাইরিল’ শ্ব্দবট লনই।িাইরিরল অনুস রণ  বনরেবশ্ লত্া অরনক েূর   কথা। 
এমনবক লখাে িাইরিরল  মরধযও ‘িাইরিল’ শ্ব্দবট লনই।রসখারন পর্বি িাইরিল অনুস রণ  লকান বনরেবশ্ লনই। 
. 
বেত্ীয় কথাঃ বিষ্টান া বক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)লক আল্লাহ  নিী মারন? উি  হরচ্ছ - না। র্ারক ত্া া নিী বহসারিই মারন না, ত্াাঁ  উপ  
নাবজলকৃত্ গ্রন্থ লথরক ত্া া লকন েবলল লেরি? েবলল বেরত্ চাইরল আরি ত্া া মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)লক আল্লাহ  নিী বহসারি মানুক। 
আম া মুসবলম া িাইরিল লথরক ইসলারম  স্বপরে েবলল লেই লকননা আম া ঈসা(আ), মুসা(আ) এিং িনী ইস্রাঈরল  অনযানয 
নিীরে  উপ  ঈমান  াবখ। িাইরিরল  বকেু অংশ্রক আম া সবঠক এিং বকেু অংশ্রক বিকৃত্ মরন কব । 
. 
তৃ্ত্ীয় কথাঃ সু া ইউনুরস  আরলাচয আয়ারত্ লমারটও পূিবিত্বী লকান বকত্াি অনুস রণ  বনরেবশ্ আরসবন। 
 

প্রসঙ্গসহ সু া ইউনুস(১০) এ  ৯৪নং আয়াত্ঃ 

( ৯৩ ) আ  আবম িনী ইস াঈলরক োন কর বে উিম স্থান এিং ত্ারে রক আহা  ক া  জনয বেরয়বে পবিত্র-পব চ্ছন্ন িস্তু-
সামগ্রী। িস্তুত্ঃ ত্ারে  মরধয মত্বির াধ হয়বন র্ত্েণ না ত্ারে  কারে (আহকারম )জ্ঞান এরস লপৌঁরেরে। বনঃসরন্দরহ লত্ামা  
প্রভু ত্ারে  মারে মীমাংসা কর  লেরিন বকয়ামরত্  বেন; লর্ িযাপার  ত্ারে  মারে মত্বির াধ হরয়বেল 
( ৯৪ ) সুত্ াং তু্বম র্বে লস বজবনস সম্পরকব লকান সরন্দরহ  সমু্মখীন হরয় থারকা র্া লত্ামা  প্রবত্ আবম নাবর্ল কর বে, ত্রি 
ত্ারে রক বজরজ্ঞস কর া র্া া লত্ামা  পূিব লথরক বকত্াি পাঠ ক রে। এরত্ লকান সরন্দহ লনই লর্, লত্ামা  প্রভু  বনকট লথরক 
লত্ামা  বনকট সত্য বিষয় এরসরে। কারজই তু্বম কখরনা সরন্দহকা ী হরয়া না। 
( ৯৫ ) এিং ত্ারে  অিভুবিও হরয়া না র্া া বমথযা প্রবত্পন্ন কর রে আল্লাহ  িাণীরক। ত্াহরল তু্বমও অকলযারণ পবত্ত্ হরয় 
র্ারি। 
(কু আন, ইউনুস ১০:৯৩-৯৫) 
. 
>>>>> িাইরিরল  গ্রন্থগুরলারত্ ইহুবেরে  প্রবত্ আল্লাহ লর্ নিী- াসুল লপ্র ণ কর বেরলন ত্া  বিিাব ত্ কাবহনী আরে। পূরিবও লর্ 
নিী- াসুল লপ্র ণ ক া হরয়বেল ত্া  সােী হরচ্ছ ঐ পুিকগুরলা। আল্লাহ িলরেন লর্—সরন্দহ হরল ঐসি বকত্াি পাঠকা ী  
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কারে জানরত্ চাও র্া া আরি বকত্াি পরড়রে। 
একই সারথ আল্লাহ এমন সরন্দহ ক রত্ বনরষধ কর  বেরয়রেন। 
. 
িাহযত্ ৯৪ নং আয়ারত্ সরম্বাধন ক া হরয়রে নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)লক । বকন্তু  াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) কখনও সরন্দরহ বেরলন না। কাত্াো( ) িরলন, 
 াসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলবেরলন লর্, “আবম সরন্দহ কব না এিং প্রশ্নও কব না’ [ইিন কাসী ]  
আসরল র্া া ত্াাঁ  োওয়ারত্  িযাপার  সরন্দহ লপাষণ ক বেল ত্ারে রক শুনানারুই মূল উরেশ্য। এ সংরি আহরল বকত্ািরে  
উরল্লখ ক া  কা ণ হরচ্ছ এই লর্, আ রি  সাধা ণ মানুষ র্থাথবই আসমানী বকত্ারি  জ্ঞারন  সারথ লমারটই পব বচত্ বেল না । 
ত্ারে  জনয এবট বেল একবট সমূ্পণব নতু্ন আওয়াজ। বকন্তু আহরল বকত্ারি  আরলমরে  মরধয র্া া নযায়বনষ্ঠ মননশ্ীলত্া  
অবধকা ী বেরলন ত্া া একথা  সত্যত্া  সােয বেরত্ পা রত্ন লর্, কু আন লর্ বজবনসবট  োওয়াত্ বেরয় র্ারচ্ছ পূিবিত্ী রু্রি  
সকল নিী ত্া ই োওয়াত্ বেরয় এরসরেন। ত্াোড়া আ ও প্রমাবণত্ হরচ্ছ লর্, এ নিী  কথা পূিবিত্বী বকত্ািসমূরহ িবণবত্ 
হরয়রে। র্া ত্ারে  বকত্ারি বলখা আরে। ইিন কাসী ] ত্ারে  কারে ত্াও াত্ ও ইবিরল বলবপিদ্ধ পায়”। [সু া আল-আ াে: 
১৫৭] 

[কু আনুল কা ীম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস  – ি. আিু িক  মুহাম্মাে র্াকাব য়া, ১ম খণ্ড, সু া ইউনুরস  ৯৪ নং 
আয়ারত্  ত্ােবস , পৃষ্ঠা ১১০২] 
. 
৯৫ নং আয়ারত্ স্পষ্ট িলা হরচ্ছ লর্ র্া া আল্লাহ  আয়াত্রক বমথযা প্রবত্পন্ন কর রে[অথবাৎ ইহুবে ও বিষ্টান] ত্ারে  অিভুবি না 
হরত্। এরত্ লমারটও িলা হরচ্ছ না িাইরিল অনুস ণ ক রত্; ি ং এ ো া প্রমাবণত্ হরচ্ছ লর্ পূিবিত্বী নিীরে  অনুসা ী া[অথবাৎ 
ইহুবে ও বিষ্টান] আল্লাহ  িাণীরক বমথযা প্রবত্পন্নকা ী। 
. 
বিষ্টান বমশ্না ীরে  জিািমূলক এিং সাধা ণভারি বিষ্টানরে  োওয়াহ লেিা  জনয বকেু িইরয়  িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
. 

'বকত্ািুল লমাকােস, ইবিল শ্ ীে ও ঈসায়ী ধমব ' -- খন্দকা  আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী : 
https://islamhouse.com/bn/books/438807/ 
. 

'বিষ্টধরমব  স্বরূপ' - মুেবত্ ত্াকী উসমানী: http://www.waytojannah.com/reality-of-christianity/ 
. 
'ইজহারুল হক' -  হমাতু্ল্লাহ বক ানিী; 
১ম খণ্ড: http://www.waytojannah.com/izharul-haq-1st-part/ 
২য় খণ্ড: http://www.waytojannah.com/izharul-haq-2nd-part/ 
. 

পবিত্র িাইরিল পব বচবত্ ও পর্বারলাচনা - খন্দকা  আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গী :  
http://www.pathagar.com/book/detail/2492 

 

 

https://islamhouse.com/bn/books/438807/
http://www.waytojannah.com/reality-of-christianity/
http://www.waytojannah.com/izharul-haq-1st-part/
http://www.waytojannah.com/izharul-haq-2nd-part/
http://www.pathagar.com/book/detail/2492
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১৯৭ 
আকাশ্ বক শ্ি বকেু বেরয় নত্ব ? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  
 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আসমান বক শ্ি বকেু  নত্ব  লর্ ত্া িম্ভ িা বপলা (র্া মানুরষ  কারে অেৃশ্য) বেরয় খাড়া  াখরত্ হরি (Quran 
13:2) (This is originated from ancient Greek myth) 
. 
উি ঃ কু আনুল কা ীরম িলা হরয়রে— 
. 
আল্লাহ ঊধ্ববরেরশ্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন কর রেন িম্ভ িযবত্ত্, লত্াম া এটা লেখে। অত্ঃপ  বত্বন আ রশ্ সমুন্নীত্ হরলন এিং 
সূর্ব ও চন্দ্ররক বনয়মানুিত্বী ক রলন; প্ররত্যরক বনবেবষ্টকাল পর্বি আিত্বন কর । বত্বন সকল বিষয় বনয়যণ কর ন এিং 
বনেশ্বনসমূহ বিশ্েভারি িণবণা কর ন, র্ারত্ লত্াম া লত্ামারে  প্রভু  সারথ সাোৎ সম্পরকব বনবিত্ভারি বিশ্বাস ক রত্ পা । 
(কু আন,  া’ে ১৩:২)  
. 
আয়ারত্  অথব উপর  ক া হরয়রে লর্, আল্লাহ আকাশ্মণ্ডলীরক লকান িম্ভ িযবত্ত্ উবঠরয়রেন; আম া র্া লেখরত্ পাবচ্ছ 
[ত্ািা ী,কু তু্িী ও ইিন কাবস ] অথবাৎ আল্লাহ এমন এক সিা বর্বন আকাশ্মণ্ডলীরক লকান িম্ভ িযবত্ত্ই উরচ্চ উন্নীত্ 
ল রখরেন লর্মন আম া আকাশ্মণ্ডলীরক এ অিস্থারত্ই লেবখ।আয়ারত্  অপ  এক অথব হয় আল্লাহ আকাশ্মণ্ডলীরক অেৃশ্য ও 
অননুভূত্ িম্ভসমূরহ  উপ  প্রবত্বষ্ঠত্ ল রখরেন। ইমাম ইিন কাবস ( ) প্রথম ত্ােবস রক প্রাধানয বেরয়রেন। 
[কু আনুল কাব ম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবস  (ি.আিু িক  মুহাম্মাে র্াকাব য়া) ১ম খণ্ড, সু া  া'লে  ২নং আয়ারত্  
ত্ােবস , পৃষ্ঠা ১২৫৮ দ্রষ্টিয] 
আয়ারত্  উভয় অরথব  মরধয প্রারয়াবিক লকান বির াধ লনই। 
. 
ইসলামবির াধী া অপিাে লেয় লর্ কু আরন  মহাবিশ্ব সম্পরকব ত্ত্ত্বগুরলা আ রি  প্রবত্রিবশ্ বিবভন্ন অিল লর্মনঃ গ্রীরস 
প্রচবলত্ ধা ণা লথরক ধা  ক া।বকন্তু এ অবভরর্াি লনহারয়ত্ই অসত্য। একাবধক ত্ত্ত্ব িা ত্রথয বমল থাকা  অথব এই নয় লর্ 
ত্া  একটা আর কটা  নকল। কু আরন মহাকাশ্ সম্পরকব লকান ধা ণাই নিজ্ঞাবনকভারি ভুল প্রমাণ ক া সম্ভি হয়বন। 
কু আরন  সারথ ঐসি অিরল  লসসি ত্রত্ত্ব ই বমল লেখা র্ায় লর্গুরলা নিজ্ঞাবনকভারি সত্য। বকন্তু লসসি ত্রত্ত্ব  ভুল 
বেকগুরলা কু আরন লেখা র্ায় না। এটা প্রমাণ কর  লর্ কু আরন  ত্থযগুরলা লসসি স্থান লথরক ধা  ক া নয় ি ং এ  এবট 
বিশ্বজিরত্  স্রষ্টা  কাে লথরক আিত্। এব স্ট্টরল  মত্ বেল পৃবথিী শ্ি ও মজিুত্ হরয় মহাবিরশ্ব  মােখারন বস্থ  হরয় িরস 
আরে। গ্রীক লজযাবত্বিবে টরলমী(১০০-১৭৮ বিষ্টপূিব) পৃবথিীরকবন্দ্রক মহাবিরশ্ব  ত্ত্ত্ব লেন এিং পৃবথিীরক বস্থ  িরল অবভহীত্ 
কর ন। টরলমী  প  লথরক প্রায় ১৫০০ িে  এই ধা ণা প্রচবলত্ বেল। অথচ কু আরন পৃবথিী  ঘূণবরণ  সুস্পষ্ট ইবঙ্গত্ পাওয়া 
র্ায়[আবম্বয়া ২১:৩৩]। এ  প্রায় ১৫০০ িে  প  বনরকালাস লকাপাবনবকাস অরপোকৃত্ সবঠক একবট ত্ত্ত্ব লেন, বত্বন সূর্বরকবন্দ্রক 
মহাবিরশ্ব  প্রিািনা উপস্থাপন কর ন এিং িরলন লর্ পৃবথিী ও অনয গ্রহগুরলা সূর্বরক লকন্দ্র কর  ঘু রে।ত্রি ত্া  ত্রত্ত্ব এটা 
িলা বেল লর্ সূর্ব বস্থ ।আধুবনক বিজ্ঞান িরল লর্ সূর্বও আিত্বনশ্ীল।অথচ কু আন ১৪০০ িে  আরি িরলরে লর্ সূর্ব 
আিত্বনশ্ীল[ইয়াবসন ৩৬:৩৮,৪০]।  

https://www.facebook.com/hashtag/নাস্তিক_প্রশ্নঃ?source=feed_text&story_id=413132649123121
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. 
“আল্লাহ ঊধ্ববরেরশ্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন কর রেন িম্ভ িযবত্ত্” - আয়ারত্  প্রা রম্ভ  এই িূঢ় বিষয়বট নিজ্ঞাবনক েৃবষ্টরকাণ লথরক 
খুিই সুেূ প্রসা ী গুরুত্ব িহন কর ।আম া শুধুমাত্র আমারে  েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব  সম্পরকব জাবন। মহাবিশ্ব িা আকাশ্মণ্ডলী  
সীমানা িা লশ্ষ প্রাি সম্পরকব আমারে  লকান ধা ণা লনই, আধুবনক বিজ্ঞান এ িযাপার  অিিত্ নয়। কারজই “আসমান শ্ি 
বকেু  নত্ব  বক না” এবট চট কর  বসদ্ধারি র্ািা  মত্ লকান বিষয় নয়। ত্রি বিজ্ঞান এখন পর্বি লর্টুকু অগ্রিবত্ সাধন 
কর রে, ত্া  আরলারকও িলা র্ায় লর্ এই আয়ারত্ লকান প্রকার   নিজ্ঞাবনক অসঙ্গবত্ লনই।কু আরন ‘আকাশ্’ কথাবট 
িযাপকারথব িযিহৃত্ হরয়রে। িায়ুমণ্ডরল  লভত্র   অংশ্ লর্খারন লমঘ ভাসমান থারক লস স্থানরক ‘আকাশ্’ িলা হরয়রে[লর্মনঃ 
িাকা াহ ২:২২], লসৌ জিত্ ও পৃবথিী  বনকটিত্বী মহাশূ্নযরকও ‘আকাশ্’ িলা হরয়রে [লর্মনঃ মুলক ৬৭:৫], আিা  সমগ্র 
মহাবিশ্বরকও আকাশ্ িলা হরয়রে[লর্মনঃ সাজোহ ৩২:৪] । কারজই ‘আকাশ্’ ো া বিবভন্ন পব মারণ  এলাকারক লিাোরনা হয়। 
অত্এি ‘লসৌ জিত্’, ‘িযালােী’ ইত্যাবে বিবভন্ন পব মারপ  এলাকা ‘আকাশ্মণ্ডলী’  অিভুবি। আ  এই আকাশ্মণ্ডলী  বিবভন্ন 
উপাোন হরচ্ছ নেত্রপুি, গ্রহ,উপগ্রহ ইত্যাবে। অথবাৎ আকাশ্মণ্ডলী হরচ্ছ এ  বিবভন্ন উপাোন লর্মনঃ নেত্রপুি, গ্রহ,উপগ্রহ 
ইত্যাবে  সমবষ্ট।একবট িরম্ভ  কাজ হরচ্ছ লকান ভা ী লিাো উপর  তু্রল ধ া।আমারে  বনকট আকাশ্ লর্মন ভাসমান িরল 
প্রত্ীয়মান হয় লত্মবন পৃবথিী  চা বেরক পব িযপ্ত িায়ুমণ্ডরল  িাইর  নেত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, লজযাবত্ষ্কমণ্ডলী মহাশূ্রণয  মরধয লভরস 
লিড়ারচ্ছএই আয়াত্ লথরক লিাো র্ারচ্ছ লর্ আকাশ্মণ্ডলী িা মহাবিরশ্ব লভরস থাকা নেত্রপুি, গ্রহ,উপগ্রহসমূরহ  একটা ভা  
 রয়রে র্া ১১শ্’ শ্ত্াব্দীরত্ আল-বিরূনী প্রকাশ্ কর  বিরয়রেন এিং প িত্বীকারল কু আন নাবজল হওয়া  প্রায় ১২০০ িে  প  
বনউটরন  মাধযাকষবণ সূত্র আবিষ্কার   েরল ত্া প্রবত্বষ্ঠত্ হরয়রে। এখন লর্মন আম া জাবন লর্ মহাকারশ্ বি াজমান গ্রহ, 
উপগ্রহ িা লকান জড় িস্তু একবট শ্বি ো া প স্প রক আকষবণ ক রে। এই শ্বি ঐ সকল িস্তু  ভর   সমানুপাবত্ক এিং 
পা স্পব ক েূ রত্ব  িিবায়ত্রন  িযািানুপাবত্ক। মহাকারশ্ বি াজমান এ সকল গ্রহ, উপগ্রহ, লজযাবত্ষ্কমণ্ডলী লভরঙ পরড় না িা 
প স্পর   মরধয লকান সংঘরষব  সৃবষ্ট কর  না। কা ণ বন ি  কেপথ পব িমা লথরক উদু্ভত্ একবট ভা সামযপূণব লকন্দ্রাবত্ি 
শ্বি এরূপ বিপর্বয় লথরক  ো কর । স্পষ্টত্ই লকন্দ্রাবত্ি শ্বি ো া মাধযাকষবণ শ্বি  ভা সামযক ণ এই আয়ারত্ উরল্লবখত্ 
“িম্ভ িযবত্ত্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন” বকংিা “অেৃশ্য িরম্ভ ” ধা ণারক প্রবত্বষ্ঠত্ কর । এবট মূলত্ লকান িম্ভ নয়, বকন্তু িরম্ভ  
নযায় ভা সাময  ো কর  র্ারচ্ছ; অেৃশ্য িরম্ভ  মত্ কাজ কর  র্ারচ্ছ। সূর্ব, চন্দ্র ও লজযাবত্ষ্কসমূহ আল্লাহ  বনরেবশ্ ো া বনয়বযত্ 
হয় ত্া কু আরন  একাবধক স্থারন আরলাবচত্ হরয়রে।  
. 
একবট বিষরয় সকরল  ধা ণা থাকা উবচত্ লর্ কু আন লকান বিজ্ঞারন  গ্রন্থ নয়। মহাগ্রন্থ আল কু আন র্খন অিত্ীণব হয় ত্খন 
মানি সভযত্া  লকান অগ্রিবত্ সাবধত্ হয়বন লর্ মাধযাকষবণ িা লকন্দ্রাবত্ি শ্বি  সূত্র িা ত্ত্ত্ব সম্পরকব স্পষ্ট ত্থয জানরত্ পা রি। 
লস সমরয়  মানুরষ  লিাো  জনয উপরর্ািী শ্ব্দমালা ো া কু আন মহাবিরশ্ব  এই সত্য ত্থয সম্পরকব আরলাচনা কর রে র্া 
িত্বমান সমরয়  বিজ্ঞারন  আরলারকও সত্য িরল প্রমাবণত্। 
. 
সহায়ক গ্রন্থঃ 'আল কু আরন বিজ্ঞান'; অনুিাে পব ষে, ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্।  
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১৯৮ 
'নাবিকরে  অসত্ত্া- আর া একবট ত্াবত্ত্বক বিরেষণ' 
-আব ে আজাে 
 

মাবেবজরম  সারথ িা উইবনজরম  সম্পকব কী? সম্পকব হরচ্ছ- েুইটাই একটা অনযটা  মাসতু্রত্া ভাই। মুদ্রা  এবপট-ওবপট। 
মাবেবজমরক আম া লমাটাোরি Materialism ত্থা িস্তুিাে িলরত্ পাব । র্বেও মাবেবজরম  োবি- মােবিাে সমারজ  
ক্লাবসবেরকশ্ন বনরয় কাজ কর , ত্থাবপ, এটা  রূট (Root) ললরভরল র্া আরে, ত্া হরচ্ছ একটা Godless পৃবথিী  ধা ণা। 
লর্ পৃবথিীরত্ মানুষই সিবকেু। লর্খারন লকান সুপা  নযাচা াল পাওয়ার   হাত্ লনই, অবিত্ব লনই। মাবেবজম ত্থা কবমউবনজরম  
প্রবত্ষ্ঠাত্া, কালব মারেব  ধমব বনরয় একবট বিখযাত্ উবি আরে। লসবট হরচ্ছ- “religion is an opium for the people” 
অথবাৎ,- “ ধমব হরচ্ছ মানুরষ  জনয আবেরম  মরত্ান।” 
অরনরকই এই উবি  ভুল িযাখযা কর  থারক। ত্া া এটা বেরয় িুোরত্ চায় লর্, মােব নাবক ধমবরক আবেরম  সারথ তু্লনা কর  
ধরমব  মাহাত্ময িুবেরয়রে। এটা পুর াোরিই একটা ভুল ধা ণা। মােব র্া িুবেরয়রে ত্া হরলা, - আবেম লখরল মানুষ লর্মন 
অপ্রকৃবত্স্থ হরয় পরড়, ধমব মানরলও মানুষ বঠক লস কম অপ্রকৃবত্স্থ হরয় পরড়। 
. 
মাবেবজরম  এরকিার  রূট ললরভরল র্া আরে, লসটাই হরচ্ছ িা উইবনজম ত্থা নাবিকত্া  মূল বিষয়িস্তু। নাবিকত্া  মূল 
লিইবসসটাই হরচ্ছ- A Godless world... লর্খারন লকান সুপা  নযাচা াল পাওয়া  লনই, লকান স্রষ্টা লনই, লকান ইশ্ব , আল্লাহ 
বকচু্ছ লনই। 
এখান লথরক আম া িুেরত্ পাব , মাবেবজম ত্থা কবমউবনজম িলরত্ র্া িুোয়, িা উইবনজম ত্থা এরথইজম িলরত্ও বঠক ত্া-
ই িুোয়। এখারন লকিল বকেু শ্রব্দ   কমরে । 
. 
কবমউবনজরম  প্রবত্ষ্ঠাত্া হরলন েু'জন। Karl Marx এিং Friedrich Engels। েুজনই বেরলন জামবান বেরলাসপা । 
মজা  িযাপা  হরচ্ছ, Karl Marx এিং Friedrich Engels েুজরন  সারথই বিিত্বনিারে  জনক Charles Darwin এ  
বেরলা খুি ভারলা সমরোত্া। Karl Marx উনা  বিখযাত্ িই Das Kapital বিিত্বনিারে  জনক িা উইনরক উৎসিব 
কর বেরলন। 
র্খন িা উইরন  প্রথম িই, The Origin Of Species প্রকাবশ্ত্ হয়, Freiedrich Engels একবট বচবঠরত্ Karl Marx লক 
বলরখবেরলা, - “Darwin , whom I am just now reading , is splendid” (১) 
এ  প্রবত্উির  Marx বলরখবেরলন, - “ This is the book which contains the basis in natural history for our 
view” (২) 
. 
লখয়াল করুন, িা উইরন  The Origin Of Species এ  জনয Marx িলরলন, - “ এটাই লসই িই, র্া আমারে  বচিাভািনা  
লিবসস ধা ণ কর ।” 
সুত্ াং, মাবেবজম ত্থা কবমউবনজরম  লিবসস লথরক আম া লকানভারিই চাইরল বিিত্বনিােরক আলাো ক রত্ পাব না। মােব 
ত্া  বেরলাসবপ বহরসরি র্া কর রেন িা ক রত্ লচরয়রেন, ত্া  লসই বেরলাসবে এিং িা উইরন  বেরলাসবে লর্ একই,লসটা 
মােব বনরজই স্বীকা  কর  বনরয়রেন। 
শুধু ত্াই নয়, মােব Lessable নারম ত্াাঁ  এক িনু্ধরক আর কবট বচবঠরত্ বলরখরেন, - “ Darwin 's book is very 



 

775 

important and serves me as a basis in natural science for the class struggle in history ” (৩) 
িা উইন ত্াাঁ  িই The Origin Of Species এ ত্াাঁ  বেরলাসবে বহরসরি লর্ লশ্রণী সংগ্রারম  কথা উরল্লখ কর বেরলন, মারেব  
বেরলাসবেও ত্াাঁ  সারথ বমরল র্ায়। 
Frederich Engels িা উইন এিং মােবরক একই সমাি ারল এরন বলরখরেন,- “ Just as Darwin discovered the law 
of evolution in organic nature , so Marx discovered the law of evolution in human history” (৪) 
. 
কবমউবনজম এিং িা উইনজরম  মরধয লর্ সম্পকব, লসটা িুোরত্ বিরয় কালব মারেব  একবট িারয়াগ্রাবেরত্ ললখা হরয়রে এ কম, 
- “Darwinism presented a whole string of truth supporting Marxism and proving and developing the 
truth of it . The spread of Darwinist evolutionary ideas created a fertile ground for Marxist ideas as 
a whole to be taken on board by the working class … Marx , Engels , and Lenin attached great value 
to the ideas of Darwin and pointed to their scientific importance , and in this way the spread of 
these ideas was accelerated” (৫) 
. 
মারেব  লর্ বেরলাসবে, লসই বেরলাসবেরক বর্বন িািিরূপ োন কর বেরলন, ত্াাঁ  নাম Lenin. Lenin লর্ আরন্দালরন  মাধযরম 
 াবশ্য়া  েমত্ায় িরস ত্াাঁ  নাম Communist Bolsheviks Movement। এই Bolsheviks আরন্দালন বেরলা  াবশ্য়া  
ইবত্হারস  একবট  েেয়ী আরন্দালন। বনহত্ হরয়বেরলা হাজা  হাজা  মানুষ। েয়েবত্ হরয়বেরলা প্রচু ।  
এই Lenin ও বেরলা একজন নাবিক। বত্বন বিিত্বিিারে  জনক চালবস িা উইনরক বনরয় িরলন, - “ Darwin put an end 
to the belief that the animal and vegetable species bear no relation to one another , except by 
chance , and that they were created by God , and hence immutable” (৬) 
. 
ললবনরন  পর ,  াবশ্য়ায় সমাজত্য ত্থা কবমউবনজরম  শ্িরপাি হরয় লর্ েমত্ায় আরস,ত্াাঁ  নাম হরলা Stalin. স্ট্যাবলন 
সম্পরকব খুি লিবশ্ মরন হয় িলা  ে কা  লনই। স্ট্যাবলন ত্াাঁ  অগ্রিামী অনয কবমউবনস্ট্ লনত্ারে  মরত্াই একজন নাবিক 
বেরলন। ইশ্বর  বিশ্বাস ক রত্ন না। পুর ােি  একজন িস্তুিােী।  
িা উইন সম্পরকব স্ট্যাবলন বলরখরে, - “There are three things that we do to disabuse the minds of our 
seminary students . We had to teach them the age of the earth , the geologic origin , and Darwin 's 
teachings” (৭) 
. 
স্ট্যাবলরন  এক িালযিনু্ধ স্ট্যাবলরন  জীিনী বলরখবেরলন। বত্বন লসই িইরত্ বলরখরেন, - “At a very early age, while still 
a pupil in the ecclesiastical school , Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary 
sentiments. He began to read Darwin and became an atheist” (৮) 
স্ট্যাবলরন  লসই িালযিনু্ধ আর া বলরখরেন লর্, স্ট্যাবলন ত্াাঁরক িরলরে িা উইরন  িই পরড়ই লস (স্ট্যাবলন) নাবিক হরয় পরড় 
এিং ত্াাঁরকও ( ত্াাঁ  িনু্ধরক) িা উইরন  িই পড়া  জনয চাপ সৃবষ্ট কর বেরলা। 
. 
উপব উি আরলাচনা লথরক আম া লেখলাম লর্, কবমউবনজম = এরথইজম। 
এখন, পৃবথিীরত্ কবমউবনজম ত্থা এরথইজরম  নারম র্রত্া িণহত্যা হরয়রে , র্রত্া মানুষ খুন হরয়রে, র্রত্া েয়েবত্ হরয়রে 
ত্া  চা ভারি  একভারি  বসবকভািও একরত্র পৃবথিী  সি ধমবগুরলা  ধমবরু্রদ্ধও ত্া হয়বন। একা বহটলা ই িণহত্যা কর  খুন 
কর রে ৬০ লে ইহুবে।  
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ললবনন লত্া ভ্ললরশ্বভক আরন্দালরন িনহত্যা চাবলরয়রেই, বিবভন্ন ল কিবমরত্, স্ট্যাবলন খুন কর রে প্রায় ১ বমবলয়ন মানুষ, এিং 
ঘ িাবড় োড়া কর বেরলা আর া ২০ বমবলয়ন মানুষরক। 

(বহটলার   সারথ িা উইবনজরম  কী সম্পকব, ত্া এ  আরি  একটা ললখায় লেবখরয়বেলাম) 
. 
এই কবমউবনজম ত্থা নাবিকত্া  নারম  াবশ্য়ারত্ খুন ক া হরয়রে প্রায় ২০ বমবলয়ন মানুষ। চীরন (মাও লস তু্ং এিং 
অনযানযরে  হারত্) খুন হরয়রে প্রায় ৬৫ বমবলয়ন মানুষ, বভরয়ত্নারম ১ বমবলয়ন মানুষ।উি  লকাব য়ারত্ ২ বমবলয়ন, করম্বাবিয়ায় 
২ বমবলয়ন, পূিব ইউর ারপ ১,৫০,০০০ , আবেকারত্ ১.৭ বমবলয়ন, আেিাবনস্থারন ১.৫ বমবলয়ন মানুষ হত্যা ক া হয়। (৯) 
. 
আমারে  নাবিক িনু্ধ া, র্া া আিা  লপ্রাোইরল ধরমব  জায়িায় 'মানিত্ািােী' লসট কর   ারখ, ত্া া কী আমারে  কারে িযাখযা 
ক রি লর্ ত্ারে  বিচুযয়াল এই সমি 'গুরু'িণ 'মানিত্া ' নারম, সমাজত্রয  নারম, শ্াবি  নারম, ধমবহীনত্া  নারম লর্ সকল 
িনহত্যা চাবলরয়রে, লর্ সকল ইবত্হাস বিখযাত্ ভয়ঙ্ক  নন াজয পৃবথিীরত্ ঘবটরয়রে, ত্া বঠক কী িরল বিরিবচত্ হরি? 
কথায় কথায় ধমবিােীরে  লমৌলিােী টযাি লেওয়া, ধমবরক সযাস, নন ারজয  আাঁতু্ড়ঘ  বহরসরি আখযাবয়ত্ ক া, ধমব মারনই 
সযাস, ধমব মারনই খুন, হত্যা িরল িুবল আওড়ারনা লসই সমি মানিত্ািােী ভাই ব্রাো িণ, র্া া বনরজরে  একইসারথ 
মানিত্ািােী, সমাজত্াবযক, কবমউবনস্ট্ বহরসরি পব চয় বেরত্ পুলক অনুভি কর ন, ত্া া কী আমারে  জানারিন লর্- পল পট, 
স্ট্যাবলন, মাও লস তু্ং, ললবনন সারহিরে  এরহন মহৎকরমব  কী নাবিকীয় িযাখযা থাকরত্ পার ?  
কথায় কথায় মুসবলমরে  বজহােরক সযাসিাে িরল চালারনা নাবিক ভাইরে  কাে লথরক একবট সেুি  আশ্া ক বে। আবম 
আশ্া কব , ত্া া বখবি লখাঁউড় না কর , আমারক প্রমাণ কর  লেখারিন লর্- উপর  উবল্লবখত্ মহান লনত্ািণ (!) আেরত্ নাবিক 
বেরলন কী না। র্বে নাবিক হরয় থারক, ত্াহরল ত্ারে  কতৃ্বক সংঘবটত্ িনহত্যাগুরলা  িযাখয কী? র্বে ত্া া নাবিক না হয়, 
ত্াহরল ত্া া আেরত্ কী বেরলা? িা, নাবিক হরয় থাকরল ত্ারে  কাজরক আপনা া কীভারি বিরেন্ড ক রিন? 

 
১, ২, ৩, ৪- Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87 

৫- The Biography Of Karl Marx, Oncu Yayinevi, 368 

৬- False Religion Of Evolution, Kent Hovind 

৭, ৮- Landmarks in the life Of Stalin, E. Yaroslavsky, 8 

৯- 'The black book of Communism', Stephene Courtois, Nivolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, 
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১৯৯ 

'অনয কম উপলবি  িল্প' {সালমান ো সী ( া)} 
-জাকাব য়া মাসুে 

 
হুমায়ূন আহরমে ত্া  এক িইরত্ িরলবেল,“মৃত্রেহ বনরয় লর্ িাবড় র্ায়, লসই িাবড়  বেরক সিাই খুি আগ্রহ বনরয় ত্াকায়। 
িাবড়রত্ একটা লাল বনশ্ান উরড়। লাল বনশ্ান মারনই শ্ি িহনকা ী িাবড়। ত্রি সিাই আগ্রহ বনরয় ত্াকারলও মৃত্রেরহ  মুখ 
লকউ লেখরত্ চায় না। মৃত্রেহ বনরয় র্া া র্ারচ্ছ ত্ারে রক লেখরত্ চায়। মৃত্ মানুষ লেরখ বক হরি? মৃত্ মানুরষ  লকান িল্প 
থারক না। মানুষ িল্প চায়।” 
. 
হুমায়ুন আহরমরে  কথা শ্ত্ভাি সবত্য বক না, আবম জাবন না। ত্রি আজ আবম একবট িল্প িলরিা। লকারনা িানারনা িল্প নয়, 
সবত্য িল্প। িল্পটা কা , ত্াাঁ  নামটা বক—এটা িলরিা না। শুধুই িল্প।  
. 
র্া  িল্প িলবে—বত্বন বেরলন পা রসয  অবধিাসী। পা রসয  ইস্পাহান নি । গ্রারম  নাম জাই। ত্াাঁ  িািা বেরলন জবমো । 
এলাকা  প্রধান জবমো । িািা ত্াাঁরক অরনক ভারলািাসরত্ন। বনরজ  সকল ধন সম্পরে  লচরয় লিবশ্। এমনবক অনানয 
সিানরে  লচরয়ও লিবশ্। লস ভারলািাসা এরত্াটাই লিবশ্ বেরলা লর্, ত্াাঁরক িাড়ীরত্ আটরক  াখরত্ন। লর্ন বত্বন কখরনা হাব রয় 
না র্ান। কখরনা লর্রনা লচারখ  আড়াল না হন। 
. 
ত্াাঁ  িািা বেরলন অবিপূজক। মাজূবস ধরমব  অনুসা ী। বত্বনও ত্াাঁ  িািা  ধমব গ্রহণ কর ন। ত্াাঁরে  গ্রারম অবিপূজকরে  বিশ্াল 
এক অবিকুণ্ড বেরলা। লস অবিকুরণ্ড  প্রধান  েক বেরলন ত্াাঁ  িািা। িািা  অিত্বমারন ত্াাঁরক  েরক  োবয়ত্ব লেয়া হয়। বত্বন 
লস োবয়ত্ব পালন ক রত্ থারকন। লর্রহতু্ বত্বন িাড়ী  িাইর  লর্রত্ পা রত্ন না। ত্াই িাইর   আিহাওয়া সম্পরকব ত্াাঁ  ধা ণা 
বেরলা না।  
. 
ইরত্ামরধয ত্াাঁ  িািা করয়কবট প্রাসাে বনমবাণ শুরু কর ন। বত্বন (ত্াাঁ  িািা) বনরজই বনমবাণ কারজ  লেখারশ্ানা ক রত্ন। 
একিা  ত্াাঁ  িািা  প্রাসারে  িাইর   খামার  বকেু কাজ পরড় র্ায়। ত্াই ত্াাঁরক লিরক িরলন—“লেরল আমা ! প্রাসারে  কারজ 
িযি থাকায়, আবম খামার  লর্রত্ পা বে না। ত্াই তু্বম র্াও। কমবচা ীরে  অমুক অমুক কাজ ক রত্ িরলা। ওখারন আটরক 
লথরকা না লর্রনা! তু্বম আটরক থাকরল, লত্ামা  েুবিিায় আবম অনয কারজ মন বেরত্ পা রিা না।” 
. 
িািা  আরেশ্ লপরয় বত্বন খামার   উরেরশ্ লি  হরলন। পবথমরধয বেরলা এক বিজবা। বিষ্টানরে । বত্বন বিজবা  লভত্র  উাঁবক 
লেন। লভত্  লথরক প্রাথবনা  আওয়াজ শুনরত্ পান। লিশ্ আগ্রহ বত্বন বজরজ্ঞস কর ন—“এখারন কী হরচ্ছ?” 
. 
ত্া া িরল—“এ া বিষ্টান। প্রাথবনা ক রে।” 
. 
ওরে  কথাশুরন বত্বন বিজবা  লভত্র  প্ররিশ্ কর ন। লসখারন িরস র্ান। প্রাথবনাকা ীরে  অিস্থা লেরখ বত্বন মুগ্ধ হন। এরত্াটাই 
মুগ্ধ হন লর্, লকানবেক বেরয় সূর্ব অিবমত্ হরয় র্ায়—বত্বন লট ই পান বন।  
. 
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ধীর  ধীর  সরন্ধয লনরম আরস। ত্াাঁরক লখাাঁজা  জরনয চতু্বেবরক ললাক পাঠারনা হয়। জবমো  িািা  খুি আের   সিান বেরলন 
বক-না—ত্াই।  
. 
সরন্ধয  প  বত্বন প্রাসারে বের  র্ান। লসবেন আ  খামার  র্াওয়া হয় বন ত্াাঁ । ত্াাঁ  বপত্া ত্াাঁরক বজরজ্ঞস কর ন, “লকাথায় 
বেরল (তু্বম)? আবম বক লত্ামারক বকেু িবলবন?’ 
. 
জিারি বত্বন িরলন, “িািা! আবম বকেু ললারক  পাশ্ বেরয় র্াবচ্ছলাম। র্ারে রক বিষ্টান িলা হয়। ত্ারে  উপাসনা ও প্রাথবনা 
আমারক মুগ্ধ কর রে। ত্াই ত্া া কীভারি কী ক রে—ত্া লেখা  জরনয লসখারন িরস বিরয়বেলাম।” 
. 
পুরত্র  মুরখ এমন কথা শুরন বপত্া বকেুটা হকচবকরয় লিরলন। এ প  িলরলন, “বপ্রয় িৎস! লত্ামা  ও লত্ামা  বপতৃ্পুরুরষ  
েীন—ওরে  েীরন  লচ’ উিম।” 
. 
বত্বন িলরলন, “না। আল্লাহ  শ্পথ! আমারে  েীন ত্ারে  েীরন  লচ’ উিম নয়। ত্া া এমন এক সম্প্রোয়—র্া া আল্লাহ  
লিালাবম কর । ত্াাঁরক িারক এিং ত্াাঁ ই উপাসনা কর । আ  আম া! আম া লত্া আগুরন  উপাসনা কব । র্া আম া বনরজ  
হারত্ িালাই, আ  আম া লেখভাল লেরড় বেরল ত্া বনরভ র্ায়।” 
. 
পুরত্র  মুরখ এ কথা শুরন বপত্া র্া প নাই বিবস্মত্ হরলন। পুত্ররক হা ারনা  ভয় ত্া  মাথায় ভ  ক রলা। ত্াই বত্বন করঠা  
পেরেপ বনরলন। ত্াাঁ  েু পারয় লশ্কল লাবিরয় বেরলন। একবট িৃরহ িন্দী কর   াখরলন।  
. 
একবেন বত্বন (পুত্র) বিষ্টানরে  কারে একবট ললাক পাঠারলন। উরেশ্য—বিষ্টানরে  েীরন  উৎস সম্পরকব জানা। ত্াাঁ  পাঠারনা 
ললাকবট এরস জিাি বেরলা, “ত্ারে  েীরন  উৎস শ্ারম।” 
. 
বত্বন ললাকবটরক িললরন, “ওখান (শ্াম) লথরক ললাক এরল আমারক জানারি।” 
. 
বকেুবেন প  শ্াম লথরক বকেু ললাক পা রসয আরস। এ খি  ত্াাঁ  কারে লপৌঁরে। বত্বন সুরর্াি খুাঁজরত্ থারকন পাবলরয় র্াওয়া । 
র্খন শ্ারম  ললাকজন ত্ারে  কাজ লশ্ষ কর  বের  র্াওয়া  মনস্থ কর , ত্খন বত্বন লশ্কল লভরঙ পাবলরয় বিরয়—ত্ারে  সারথ 
লর্ািোন কর ন। সে  ক রত্ ক রত্ শ্ারম লপৌঁোন।  
. 
শ্ারম লপৌঁরে বত্বন বিষ্টধমব সম্পরকব জানা  জরনয বজরজ্ঞস কর ন, “এ েীরন  সরিবািম িযবি লক?” 
. 
ত্া া একবট বিজবা  বেরক ইবঙ্গত্ কর  িরল, “এই বিজবািাসী বিশ্প।” 
. 
বত্বন বিজবায় লপৌঁোন। বিশ্রপ  কারে বিরয় িরলন, “আমা  একাি ইরচ্ছ—আপনা  সারথ এ বিজবায় লথরক আল্লাহ  উপাসনা 
ক রিা। এিং আপনা  কাে লথরক উপকা ী জ্ঞান বশ্খরিা।” 
. 
বিশ্প ত্াাঁ  প্রিারি  াবজ হরয় র্ান। বত্বন বিশ্রপ  সারথ বিজবায় থাকরত্ লািরলন। মানুষ বিশ্পরক ভারলা মানুষ মরন ক রত্া। 
বকন্তু বিশ্প বেল ললাভী। বিশ্প ললাকরে রক োন-খয় ারত্  বনরেবশ্ বেরত্া, বকন্তু বনরজ ত্া ক রত্া না। ললাকজন ত্া  কারে 
োরন  টাকা প্রোন ক রল, লস লসগুরলা অভািীরে  না বেরয়—বনরজ  কারে ল রখ বেরত্া। বত্বন বিশ্রপ  এ অিস্থা লথরক অত্যি 
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মমবাহত্ হরলন। ত্াাঁ  মরন বিশ্রপ  প্রবত্ ঘৃণা জম বনরত্ লািরলা।  
. 
বকেুবেন প  বিশ্প মা া লিল। ললাকজন বিশ্পরক োেন ক া  জরনয এরলা। বত্বন িলরলন, “এ-লত্া একবট খা াপ ললাক। লস 
লত্ামারে রক োন-খয় ারত্ উেুদ্ধ ক রত্া। লত্ামারে  োরন  টাকা বনরজ  কারে জমা কর   াখরত্া, অভািী মানুষরক বেরত্া 
না।” 
. 
ত্াাঁ  কথা শুরন ললাকজন লেরপ লিরলা। ত্ারে  েৃবষ্টরত্ বর্বন মহৎ, ত্ারক বত্বন মন্দ িলরিন—ত্া কী কর  হয়? ত্াইরত্া ত্া া 
ত্াাঁ  কারে প্রমাণ চাইরলন। ত্ারে  কথা শুরন বত্বন িলরলন, “আবম লত্ামারে রক ত্া  জমা ক া সম্পে লি  কর  লেখাবচ্ছ।” 
. 
এ-িরল বত্বন বিশ্রপ  লুকারনা সাত্বট পাত্র লি  কর  লেখারলন, লর্খারন অরনক স্বণব-ল ৌপয জমা ক া বেরলা। ললাকজন এ-েৃশ্য 
লেরখ ত্ারে  ভুল িুেরত্ পা রলা। বিশ্পরক ত্া া োেন না কর  শূ্বলরত্ চ ারলা। এ প  পাথ  বনরেপ ক রত্ লািরলা।  
. 
ঐ বিশ্প মা া র্াওয়া  পর , আর কজন বিশ্প বনরয়াি লেয়া হরলা। বর্বন বেরলন অবধক উিম, সৎ, েুবনয়া বি ািী ও অবধক 
উপাসনাকা ী। বত্বন নতু্ন বিশ্রপ  ভরি পব ণত্ হরলন।  
. 
র্খন নতু্ন বিশ্প মা া র্াবচ্ছরলা, ত্খন বত্বন ত্া  বশ্য়র  িসরলন। িরস বজরজ্ঞস ক রলন, “লহ অমুক! আপবন লেখরত্ পারচ্ছন, 
আল্লাহ  েয়সালা (মৃতু্য) আপনা  সামরন হাবজ । আল্লাহ  শ্পথ! আবম আপনারক সিবকেু  লচ’ লিবশ্ ভারলারিরসবে। (এখন) 
আমারক কী কী কাজ ক া  আরেশ্ বেরচ্ছন? কা  কারে র্াওয়া  বনরেবশ্ বেরচ্ছন?” 
. 
নতু্ন বিশ্প িলরলন, “িৎস! আল্লাহ  শ্পথ! আবম লকিল একজনরকই বচবন, বত্বন মসুরল থারকন। ত্া  কারে র্াও। লিরল 
লেখরি—ত্া  অিস্থাও আমা  মরত্াই।” 
. 
নতু্ন বিশ্প মা া র্াওয়া  প  বত্বন মসুরল এরস উপবস্থত্ হরলন। মসুরল  বিশ্পরক বত্বন ত্া  িযাপার  জানান। সি শুরন 
বিশ্প খুি খুবশ্ হন। বত্বন মসুরল  বিশ্রপ  সারথ সময় কাটারত্ থারকন।  
. 
একমসয় মসুরল  বিশ্রপ  জীিন ঘবনরয় আরস। বত্বন ত্ারক ত্া-ই িরলন, র্া শ্ারম  বিশ্পরক িরলবেরলন। ত্া  প্ররশ্ন  জিারি 
মসুরল  বিশ্প িরলন, “িৎস! আল্লাহ  শ্পথ! আবম লকিল একজনরকই বচবন, বত্বন নাসীিাইন এলাকায় থারকন। ত্া  অিস্থাও 
আমা  মরত্াই। ত্া  কারে র্াও।” 
. 
মসুরল  বিশ্প মা া লিরল বত্বন নাসীিাইন লপৌঁোন। লসখানকা  বিশ্রপ  সাবন্নধয গ্রহণ কর ন। নাসীিাইরন  বিশ্প র্খন জীিন 
সায়ারহ্ন এরস লপৌঁোন, ত্খন বত্বন ত্ারকও একই কথা িরলন—র্া অনয বিশ্পরে  িরলবেরলন।  
. 
ত্া  কথা শুরন নাসীিাইরন  বিশ্প ত্ারক িাইজান্টাইন  ারজয  আমূ্মব য়যা এলাকায় র্াওয়া  বনরেবশ্ লেন।  
. 
নাসীিাইরন  বিশ্পরক োেন কর  বত্বন আমূ্মব য়যায় লপৌঁোন। আমূ্মব য়যা  বিশ্রপ  বশ্ষযত্ব গ্রহণ কর ন। লসখারন বত্বন বকেু 
অথব সম্পে অজবন কর ন। লভড়া  একবট লোট্ট পাল ও করয়কবট িাভী  মাবলক িরন র্ান। র্খন আমূ্মব য়যা  বিশ্রপ  মৃতু্য 
ঘবনরয় আরস, ত্খন বত্বন ত্া  কারেও নসীহাহ চান। 
. 
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আমূ্মব য়যা  বিশ্প িরলন, “িৎস! আল্লাহ  শ্পথ! আমা  মরত্া আ  লকারনা িযবি আরে িরল আমা  জানা লনই, র্া  কারে 
তু্বম লর্রত্ পার া। ত্রি সময় খুি কাোকাবে এরস বিরয়রে। আল-হা াম লথরক একজন নিী লপ্র ণ ক া হরি। অরিয়বশ্লায় 
িবঠত্ েুই অিরল  মাোমাবে এলাকায় বত্বন বহজ ত্ ক রিন। লর্ অিরল  মাবট হরি বকেুটা লিণাি ও লখজু  িােিহুল। 
ত্াাঁ  মরধয বকেু স্পষ্ট বনেশ্বন থাকরি। ত্াাঁ  েু কাাঁরধ  মরধয থাকরি নিুওয়ারত্  সীলরমাহ । বত্বন উপহা  গ্রহণ ক রিন, বকন্তু 
সাোকাহ গ্রহণ ক রিন না। লসই অিরল র্ািা  সামথবয থাকরল—চরল র্াও। কা ণ ত্াাঁ  আিমরন  সময় খুি কাোকাবে চরল 
এরসরে।”  
. 
বকেুবেন প  আ ি িযিসায়ীরে  একবট কারেলা  সারথ ত্াাঁ  লেখা হয়। বত্বন ত্ারে রক আ ি ভূবমরত্ লপৌঁরে লেয়া  কথা 
িরলন। বিবনমরয় ত্ারে রক ত্াাঁ  লভড়া ও িাভী  পাল লেয়া  অঙ্গীকা  কর ন। িযিসায়ী কারেলা ত্াাঁ  এ-প্রিারি  াবজ হরয় 
র্ায়। বত্বন ত্ারে রক ত্াাঁ  িিাবে পশু  পাল বেরয় লেন। এ প  আ রি  উরেরশ্য র্াত্রা কর ন। 
. 
আল-কু া উপত্যকায় এরস িযিসায়ী কারেলা ত্াাঁ  সারথ িাো ী কর । ত্া া ত্াাঁরক োস বহরসরি লসখারন বিবি কর  লেয়। এক 
ইয়াহূেী ত্াাঁরক বকরন লনয়। বত্বন লসখারন লখজু  িাে লেখরত্ পান। লখজু  িাে লথরক ত্াাঁ  মরন খুবশ্  লঢউ উঠরত্ থারক। বত্বন 
মরন মরন ভািরত্ থারকন—এটাই হয়রত্া লসই লেশ্!  
. 
ইয়াহূেীরে  একবট লিাত্র—িানূ কু াইর্া’  এক ললাক ত্াাঁরক বকরন লনয়। এ প  ত্াাঁরক মেীনায় আনা হয়। মেীনায় লপৌরেই 
বত্বন িুেরত্ পার ন—এটাই লস শ্হ , র্া  সম্পরকব আমূ্মব য়যা  বিশ্প ত্াাঁরক িরলবেরলন। বত্বন ত্াাঁ  মবনরি  অধীরন োসরত্ব  
জীিন কাটারত্ থারকন। অরপো ক রত্ থারকন লস মারহন্দ্রেরণ । কখন ত্াাঁ  সরঙ্গ লসই মহাপুরুরষ  লেখা হরি, র্া  কথা 
বিশ্প ত্াাঁরক িরলবেরলন। কখন লসই মহাপুরুরষ  বনকট লথরক সরত্য  িাণী শ্রিণ ক রিন? কখন ত্াাঁ  েীঘব সের   সমাবপ্ত 
হরি?  
. 
একবেন বত্বন লখজু  িািারন কাজ ক বেরলন। হঠাৎ বত্বন শুনরত্ লপরলন—ত্াাঁ  মবনরি  চাচারত্া ভাই িলরে, “আল্লাহ িানূ 
কাইলা-লক শ্ারয়িা করুন। আল্লাহ  শ্পথ! ত্া া এখন মো লথরক আিত্ এক িযবি  চা পারশ্ জরড়া হরয়রে—কুিা-লত্। 
ত্ারে  ধা ণা লস একজন নিী।” 
. 
এ-কথা লশ্ানা  প  ত্াাঁ  অির  আনরন্দ  িনযা িরয় র্ায়। শ্ ীর  কাপুবন শুরু হয়। অনয কম বশ্হ নরিাধ হয়। মরন মরন 
ভািরত্ থারকন—এ িযবিটাই কী লসই মহাপুরুষ? ত্াহরল কী ত্া  প্রত্ীো  অিসান হরত্ চরলরে? বত্বন বক সরত্য  কারে 
লপৌঁরে লিরেন? এ বচিাগুরলা ত্াাঁ  মরন এরত্াটাই লঢউ লখলরত্ থারক লর্, বত্বন িাে লথরক পরড় র্ািা  উপিম হন।  
. 
বত্বন দ্রুত্ িাে লথরক লনরম আরসন। এরস ত্াাঁ  মবনরি  চাচারত্া ভাইবটরক বজরজ্ঞস কর ন, “কী সংিাে? উবন লক?” 
বত্বন োস বেরলন। ত্াই ত্াাঁ  মুরখ একথা শুরন মবনরি  চাচারত্া ভাই ল রি র্ান। ত্াাঁ  িারল করষ একবট থাপড় িবসরয় লেন। 
ভ্রু কুাঁচরক জিাি লেন, “এ বেরয় লত্ামা  কী? র্াও! বনরজ  কারজ র্াও।” 
. 
বত্বন িলরলন, “না। লত্মন বকেু না। লকিল একবট সংিাে শুনলাম। ত্াই জানরত্ চাইলাম—ঘটনাবট কী?” 
. 
বেন িবড়রয় সরন্ধয হরলা। ত্াাঁ  কাজও লশ্ষ হরলা। ত্াাঁ  কারে জমারনা বকেু লখজু  বেরলা। লসগুরলা হারত্ কর   ওনা হরলন। 
উরেশ্য—লসই িযবিবট  সারথ লেখা ক া, র্া  কথা ত্াাঁ  মবনরি  চাচারত্া ভাই িরলরে। 
. 
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বত্বন লস মহাপুরুরষ  কারে লপৌঁেুরলন। এ প  িলরলন, “শুনলাম—আপবন একজন ভারলা মানুষ। আ  আপনা  সরঙ্গ বকেু সাবথ 
আরে, র্া া এ এলাকায় অপব বচত্। আমা  কারে বকেু সাোকাহ’  লখজু  আরে। মরন হরলা এ অিরল আপনা াই হরলন এ  
হকো । এই হরলা লখজু । এখান লথরক বকেু খান।” 
. 
ত্াাঁ  কথা শুরন লস মহাপুরুষ হাত্ গুবটরয় বনরলন। লখজুর  হাত্ বেরলন না। লখরলনও না। ত্াাঁ  সাবথরে  লিরক িলরলন, 
“লত্াম া খাও।” 
. 
বত্বন মরন মরন ভািরলন—আমূ্মব য়যা  বিশ্প ত্াাঁরক মহাপুরুরষ  লর্সি গুণাগুণ িরলবেরলন, ত্া  একটা পাওয়া লিরলা।  
. 
এই লভরিই বত্বন দ্রুত্ মবনরি  িাড়ীরত্ বের  এরলন। বকেুেণ প  আিা ও লস মহাপুরুরষ  কারে লিরলন। সারথ বনরলন—
জমারনা বকেু খািা । মহাপুরুরষ  কারে লপৌঁরে ত্াাঁ  জমারনা খািা  বেরয় িলরলন, “একটু আরি লেখলাম, আপবন সাোকাহ’  
বজবনস খান না। এবট উপহা । সাোকাহ নয়।” 
. 
ত্াাঁ  কথা শুরন মহাপুরুষবট লস খািা  লথরক লখরলন এিং ত্াাঁ  সাবথরে রকও বেরলন। এ-েৃশ্য লেরখ বত্বন ভািরলন—
আমূ্মব য়যা  বিশ্রপ  লেয়া, েুরটা নিবশ্ষ্টয বমরল লিরলা।  
. 
লসবেনকা  মরত্া বত্বন বের  এরলন।  
. 
এভারি বকেুবেন লকরট লিরলা। একবেন বত্বন আিা  লস মহাপুরুরষ  কারে লিরলন। বত্বন র্খন মহাপুরুরষ  কারে এরলন ত্খন 
লেখরত্ লপরলন, বত্বন একবট লারশ্  লপেন লপেন র্াবচ্ছরলন। ত্াাঁ  চা পারশ্ ত্াাঁ  সাবথ া।  
. 
বত্বন মহাপুরুরষ  চা পারশ্ চে  বেরত্ লািরলন। ত্াাঁরক চে  বেরত্ লেরখ লস মহাপুরুষ িুরে লেলরলন লর্, বত্বন কী খুাঁরজ 
লিড়ারচ্ছন। ত্াই মহাপুরুষবট ত্াাঁ  িারয়  চাে  নাবমরয় লেলরলন।  
. 
বত্বন লেখরত্ লপরলন—লস মহাপুরুরষ  েু কাাঁরধ  মধযখারন সীলরমাহ । লর্মনটা আমূ্মব য়যা  বিশ্প ত্াাঁরক িরলবেরলন। বত্বন 
কান্নায় লভরঙ পর ন। অিবশ্য এ কান্না েুঃরখ  কান্না নয়। এরত্াবেন প  লর্ বত্বন সত্যরক খুাঁরজ লপরয়রেন, এ কান্না বেরলা ত্া ই 
িবহঃপ্রকাশ্। বত্বন ত্া খুাঁরজ লপরয়রেন—র্া বত্বন হরন্ন হরয় খুাঁরজরেন। বত্বন লস মহাপুরুষরক খুাঁরজ লপরয়রেন—র্া  জরনয বত্বন 
িের   প  িে  অরপো কর রেন।  
. 
বত্বন দ্রুত্ লস মহাপুরুরষ  কারে র্ান। উপুড় হরয় নিুওয়রত্  সীলরমাহর  চুরমা খান। ত্াাঁ  লচাখ-মুখ বভরজ লর্রত্ থারক। হাত্-
পা অসম্ভি  কমভারি কাপরত্ থারক। বত্বন িুেরত্ পার ন—এ মহাপুরুষই হরলন লস; র্া  আিমরন  কথা বিশ্প ত্াাঁরক 
জাবনরয়বেরলন। ইবনই হরলন আল্লাহ   াসূল—মুহাম্মাে সল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম।  
. 
ত্াাঁ  কান্না লেরখ আল্লাহ   াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক িরলন, “সালমান! এবেরক এরসা।” 
. 
এই র্া! িরলই লেললাম—ত্াাঁ  নামটা। বক আ  ক া ? আবম র্া  কাবহনী আপনারে  শুনাবচ্ছ, ত্াাঁ  নাম সালমান। সালমান 
োব সী। বর্বন সত্যরক আবলঙ্গন ক া  জরনয— াজকীয় জীিন পব ত্যাি কর রেন। বর্বন সরত্য  স্বাে আস্বােন ক া  জরনয—
োসরত্ব  শৃ্ঙ্খরল আিদ্ধ হরয়রে। বর্বন সত্যরক খুাঁজরত্ খুাঁজরত্ এরত্াটা েীঘব পথ পাবড় বেরয়রেন। ক্লাবি র্ারক স্পশ্ব কর  বন। 
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বর্বন বি বত্হীন েুরটরেন। েুরটরেন সরত্য  পরথ।  
. 
একিা  মানবচত্রটা হারত্ বনন। এ প  লেখুন—লকাথায় পা সয, আ  লকাথায় মেীনা। করত্াটা েূ ত্ব—এই েুবট শ্হর   মরধয। 
আ  লস সমরয় দ্রুত্িামী র্ানিাহন বেরলা অপ্রতু্ল। িিিয পরথ বেরলা সীমাহীন প্রবত্কূলত্া।  
. 
আসরল সবত্যকা  অরথব লর্ সত্যরক খুাঁরজ লিড়ায়, শ্ত্ প্রবত্কূলত্া ত্াাঁরক েমারত্ পার  না। লকারনা েড়-েঞ্ঝা ত্াাঁরক টলারত্ 
পার  না। লকারনা প্রবত্িন্ধকত্া ত্াাঁ  িবত্রক রুদ্ধ ক রত্ পার  না। সালমান োব সী বেরলন—ত্ারে ই একজন।  াবেয়াল্লাহু 
‘আনহু। 
. 
 াসূরল  ملسو هيلع هللا ىلص কারে বত্বন সি ঘটনা খুরল িলরলন।  াসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁ  মবনরি  সারথ সালমারন  মুবি  বিষরয় কথা িলরলন। বিশ্াল 
মুবিপণ বেরয় ত্াাঁরক োবড়রয় আনা হরলা। এ প  লথরক মৃতু্য অিবধ—বত্বন সরত্য  পরথ বেরলন।  
. 
মহান আল্লাহ  জরনয সমি প্রশ্ংসা, বর্বন লোট লোট িরল্প  মরধয—অরনক িড় িড় বশ্ো ল রখরেন। সালমান োব সী  ঘটনাটা 
বক—লত্মন একবট িল্প নয়?  
. 
এ িরল্প ত্ারে  জরনয বশ্ো আরে, র্া া সবত্যকা  অরথব সত্যরক খুাঁরজ লিড়ান। 

 
ি. ইি াহীম আবল, সী াতু্ন নবি, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬; (মাকত্ািাতু্ল িায়ান, প্রথম প্রকাশ্, পরহলা  বিউল আওয়াল, ১৪৩৯ বহজব )। 
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২০০ 

ইসলাম বক লোাঁয়ারচ ল ারি  অবিত্ব অস্বীকা  কর ? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকু   হমান বমনা  

 

আল্লাহ  সৃবষ্ট এ পৃবথিীরত্ নানা উপকা ী বনয়ামরত্  পাশ্াপাবশ্ আরে িহু ল াি-িযাবধ, অসুখ-বিসুখ। ইসলামবির াধী া োবি কর  
লর্, ল াি সংিমণ সম্পরকব নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  হাবেরস  িিিয নিজ্ঞাবনকভারি ভুল। এ োবি প্রমারণ  জনয ত্া া বকেু হাবেস 
লেখায়। --- 
. 
আনাস( া) হরত্ িবণবত্, বত্বন িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘ল ারি  সংিমণ ও অশুভ লেণ িলরত্ বকেুই লনই। ত্রি শুভ লেণ 
মানা আমা  বনকট পেন্দনীয়।” 
[ললারক া] িলল, শুভ লেণ কী? 
বত্বন িলরলন, উিম িাকয।’’  
[সহীহ িুখা ী ৫৭৭৬, সহীহ মুসবলম ৫৯৩৩-৫৯৩৪] 
. 
আম া লেখবে লর্ এ হাবেরস িলা হরচ্ছ ল ারি  সংিমণ(عدوى) িলরত্ বকেু লনই। এটা লেবখরয় অরনরক িলরত্ চায় – 
আধুবনক বিজ্ঞান আমারে  জানায় জীিাণু  বিিার   ো া এক প্রাণী লথরক অনয প্রাণীরত্ ল ারি  সংিমণ ঘরট; কারজই 
হাবেরস  িিিয সবঠক নয়। র্া া এরূপ িরল, ত্া া আসরল অরধবক সত্য উপস্থাপন কর । আম া র্বে এ সংিাি আর া হাবেস 
সামরন আবন ত্াহরল লেখি লর্, এক প্রাণী লথরক অনয প্রাণীরত্ ল ারি  জীিাণু েড়ারনা – এই প্রাকৃবত্ক বনয়মরক ইসলাম 
অস্বীকা  কর  না।  
. 
আিু হু াই া( া) সূরত্র িবণবত্। বত্বন িরলন,  াসুু্লুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ সংিামক ল াি িলরত্ বকেু লনই। কুলেণ িলরত্ বকেু 
লনই সে  মাসরকও অশুভ মরন ক া র্ারি না এিং লপাঁচা সম্পরকব লর্সি কথা প্রচবলত্  রয়রে( َة  ত্াও অিাি । ত্খন এক (َهامَّ
লিেুঈন িলরলা, লহ আল্লাহ   াসুল! আমা  উরট  পাল অরনক সময় মরুভূবম  চা ণ ভূবমরত্ থারক, মরন হয় লর্ন নােুস-নুেুস 
জংলী হব ণ। অত্ঃপ  লসখারন লকারনা একবট চমবর ারি আিাি উট এরস আমা  সুস্থ উটগুরলা  সারথ লথরক এরে রকও 
চমবর ািী িাবনরয় লেয়। বত্বন িলরলনঃ প্রথম উটবট  ল াি সৃবষ্ট ক রলা লক? 
মা‘মা  ( হ.) িরলন, রু্হ ী ( হ.) িরলরেন, অত্ঃপ  এক িযবি আিূ হু াই া( া) সূরত্র িণবনা কর ন, বত্বন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)লক িলরত্ 
শুরনরেনঃ ল ািািাি উটরক লর্ন সুস্থ উরট  সারথ একরত্র পাবন পারন  জায়িায় না আনা হয়।’’ ... 
[সুনান আিু োউে ৩৯১১] 
. 
“…কুষ্ঠ ল ািী লথরক েূর  থারকা, লর্ভারি তু্বম িাঘ লথরক েূর  থারকা।” 
[সহীহ িুখা ী ৫৭০৭] 
. 
এক উট লথরক অনয উরট ল ারি  জীিাণু সংিবমত্ হয়। এ োড়া কুষ্ঠ ল ািী  বনকরট লিরল এ  জীিাণু সংিবমত্ হিা  
সম্ভািনা খুিই লিবশ্ থারক। [১] উপর   হাবেসগুরলারত্ আম া লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, “সংিামক ল াি িলরত্ বকেু লনই” িলিা  
সারথ সারথ এটাও িলা হরচ্ছ লর্, ল ািািাি উটরক লর্ন সুস্থ উরট  কারে না আনা হয় এিং কুষ্ঠ ল ািী  লথরক লর্ন েূ ত্ব 
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িজায়  াখা হয়। এ লথরক লিাো র্ারচ্ছ লর্, ল ারি  জীিাণু সংিবমত্ হিা  প্রাকৃবত্ক এ প্রবিয়া হাবেরস উরপবেত্ হয়বন। এ 
প্রবিয়া র্বে হাবেরস অস্বীকা ই ক া হত্, ত্াহরল , নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) লকন কুষ্ঠ ল ািী  লথরক েূ ত্ব িজায়  াখরত্ িলরলন? আ  
লকনইিা ল ািািাি উটরক সুস্থ উরট  কারে আনরত্ বনরষধ ক রলন? 
. 
আম া আর া একবট হাবেস লেখরত্ পাব — 
“র্খন লত্াম া লকান অিরল লপ্লরি  বিিার   সংিাে লশ্ান, ত্খন লসই এলাকায় প্ররিশ্ কর া না। আ  লত্াম া লর্খারন 
অিস্থান ক , লসখারন লপ্লরি  বিিা  ঘটরল লসখান লথরক লিব রয় লর্রয়া না।” 
[সহীহ িুখা ী ৫৭২৮] 
. 
কত্ই না উিম ও কার্বক  একবট িযিস্থা। মহামা ী আিাি অিল লথরক ল ািী া র্বে লিব রয় না র্ায় এিং লস অিরল র্বে 
িাইর  লথরক ললাক না আরস, ত্াহরল ল ারি  জীিাণু েবড়রয় র্ািা  সুরর্াি অরনক করম র্ায়। এটা লেরখ বক আরেৌ মরন হরচ্ছ 
লর্ হাবেরস ল ারি  জীিাণু েবড়রয় র্ািা  প্রাকৃবত্ক বনয়মরক অগ্রাহয ক া হরয়রে? 
. 
এখারন একবট প্রশ্ন আসরত্ পার  –ত্াহরল হাবেরস লকন এ কথা িলা হল “সংিামক ল াি িলরত্ বকেু লনই” ? এ  উি  
হাবেরস  মূল িিরিয  মারেই লুবকরয় আরে। 
উপর  উরল্লবখত্ সুনান আিু োউে ৩৯১১ নং হাবেরস সাহািীিণ র্খন এক উরট  সংস্পরশ্ব অনয উরট  ল ািািাি হিা  ঘটনা  
কথা উরল্লখ ক রলন, ত্খন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “প্রথম উটবট  ল াি সৃবষ্ট ক রলা লক?” 
অথবাৎ এই ল ারি  সৃবষ্টকত্বা হরচ্ছন আল্লাহ। র্খন লকউ ল ািািাি বেল না, ত্খন এই ল াি বত্বন সৃবষ্ট কর রেন। প্রথম 
ল ািািাি প্রাণী লত্া কার া বনকট লথরক সংিমরণ  বশ্কা  হয়বন। ল ারি  জীিাণু সংিবমত্ হয় িরট, বকন্তু জীিাণু সংিবমত্ 
হওয়া মারনই ল াি সংিবমত্ হওয়া না। আল্লাহ র্ারক ইচ্ছা সুস্থ  ারখন, র্ারক ইচ্ছা ল ািািাি কর ন। র্বে আল্লাহ  ইচ্ছা ও 
অনুমবত্ না থারক, ত্াহরল জীিাণু সংিবমত্ হরলও ল াি হয় না। আল্লাহ  ইচ্ছা িযবত্ত্ জীিাণু  সংিবমত্ হিা ও লর্মন সামথবয 
লনই, আিা  সংিবমত্ হরয়ও কার া লেরহ ল াি সৃবষ্ট ক া  েমত্া লনই। বিষয়বট ত্াকবের   সারথ সম্পবকবত্। [২] সাধা ণ 
পর্বরিেণ ও রু্বিও এটাই িরল লর্ – জীিাণু সংিবমত্ হওয়া মারনই ল াি সংিবমত্ হওয়া না। জীিাণু সংিবমত্ হরলও 
অরনক সমরয়ই মানুষ ল ািািাি হয় না। লর্মনঃ িসি ল ািী  সংস্পরশ্ব থাকরল লকউ লকউ এ ল ারি আিাি হয়, আিা  লকউ 
লকউ আিাি হয় না।  
. 
এ প্রসরঙ্গ শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( ) িরলরেনঃ 
. 
“....সুত্ াং র্বে জানা র্ায় লর্, লকান িস্তু সংঘবটত্ হওয়ারত্ সবঠক কা ণ  রয়রে, ত্াহরল ত্ারক কা ণ বহসারি বিশ্বাস ক া 
নিধ। বকন্তু বনেক ধা ণা কর  লকান ঘটনায় অনয িস্তু  প্রভাি  রয়রে িরল বিশ্বাস ক া বঠক নয়। লকান িস্তু বনরজ বনরজই অনয 
ঘটনা  কা ণ হরত্ পার  না। লোাঁয়ারচ ল ারি  অবিত্ব  রয়রে। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “অসুস্থ উরট  মাবলক লর্ন সুস্থ উরট  
মাবলরক  উরট  কারে অসুস্থ উটগুরলা বনরয় না র্ায়।” সুস্থ উটগুরলা অসুস্থ হরয় র্াওয়া  ভরয় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কম িরলরেন।  
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) আর া িরলনঃ “বসংরহ  ভরয় তু্বম লর্মন পলায়ন ক , কুষ্ঠ ল ািী লেরখও তু্বম লসভারি পলায়ন ক ।” আিাি হওয়া  
ভরয় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) কুষ্ঠ ল ািী লথরক েূর  থাকরত্ িরলরেন। এখারন ল ারি  চলমান শ্বি  কথা স্বীকা  ক া হরয়রে। ত্রি ল াি 
বনজস্ব েমত্ািরল অনযজরন  কারে চরল র্ায় ত্া অবনিার্ব নয়। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) সত্কবত্া অিলম্বরন  আরেশ্ বেরয়রেন।  
আল্লাহ িরলনঃ “লত্াম া বনরজরে রক ধ্বংরস  বেরক লঠরল বেও না।” (সূ া িাক্বা াহ ২:১৯৫)  
এটা িলা র্ারি না লর্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ল ারি  সংিমন হওয়ারক অস্বীকা  কর রেন। লকননা িািি অিস্থা ও অনযানয হাবেরস  মাধযরম 
এ  কম ধা ণারক খণ্ডন ক া হরয়রে। 
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. 
র্বে িলা হয় লর্ঃ--- নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন িলরলন, ল াি সংিাবমত্ হয় না, ত্খন একজন ললাক িলল, লহ আল্লাহ   াসূল(ملسو هيلع هللا ىلص)! 
মরুভূবমরত্ সমূ্পণব সুস্থ উট বিচ ণ কর । উটগুরলা  কারে র্খন একবট খুজ বলরু্ি উট আরস, ত্খন সি উটই খুজ বলরু্ি হরয় 
র্ায়। বত্বন িলরলন, প্রথম উটবটরক লক খুজ বলরু্ি ক ল? 
উি  হলঃ--- নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  উবি “প্রথমবটরক লক খুজ বলরু্ি ক ল?” এ  মাধযরমই জিাি বেরয়রেন। আল্লাহ  ইচ্ছারত্ই ল ারি  
জীিাণু অসুস্থ িযবি  বনকট লথরক সুস্থ িযবি  বনকট িমণ কর  থারক। ত্াই আম া িলি লর্, প্রথম উরট  উপর  সংিামক 
িযত্ীত্ আল্লাহ  ইচ্ছারত্ই ল াি নাবর্ল হরয়রে। লকান ঘটনা  বপেরন কখরনা প্রকাশ্য কা ণ থারক। আিা  কখরনা প্রকাশ্য লকান 
কা ণ থারক না। প্রথম উট খুজ বলরু্ি হওয়া  বপেরন আল্লাহ  বনধবা ণ িযত্ীত্ অনয লকান কা ণ পাওয়া র্ারচ্ছ না। বেত্ীয় উট 
খুজ বলরু্ি হওয়া  কা ণ র্বেও জানা র্ারচ্ছ, ত্থাবপ আল্লাহ চাইরল খুজ বলরু্ি হত্ না। ত্াই কখরনা খুজবলরত্ আিাি হয় এিং 
প িত্বীরত্ ভাু্রলাও হরয় র্ায়। আিা  কখরনা মা াও র্ায়। এমবনভারি লপ্লি, করল া এিং অনযানয সংিামক ল ারি  লেরত্রও 
একই কথা। একই ঘর   করয়কজন আিাি হয়। লকউ মা া র্ায় আিা  লকউ ল হাই লপরয় র্ায়। মানুরষ  উবচৎ আল্লাহ  
উপ  ভ সা ক া। িবণবত্ আরে লর্, ‘একজন কুষ্ঠ ল ািী ললাক নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  কারে আসরলা। বত্বন ত্া  হাত্ ধর  িলরলন, 
আমা  সারথ খাও।’ আল্লাহ  উপ  ত্াাঁ  অিাধ বিশ্বাস ও ভ সা থকা  কা রণই বত্বন ত্ারক খানায় শ্ ীক কর বেরলন। ...” [৩] 
. 
এখারন আর া একবট বিষয় উরল্লখ ক া লর্রত্ পার  লর্, নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) লর্ রু্রি  মানুষ বেরলন, লস রু্রি পুর া পৃবথিী বেল 
কুসংস্কা াচ্ছন্ন। বিবভন্ন প্রকা  কুলেণ, কুসংস্কা  ও অন্ধ বিশ্বাস লস রু্রি প্রচবলত্ বেল। জারহলী রু্রি আ ি া হাম্মাহ( َة  (َهامَّ
িলরত্ কুসংস্কা পূণব বিশ্বাসরক িুরে থাকরত্া। ত্ারে  ধা ণামরত্ ‘হাম্মাহ’ বেল হুতু্ম লপাঁচা র্া িভী   ারত্ বনহত্ িযবি  
িাবড়রত্ উপবস্থত্ হরয় ত্া  পব িার   ললাকরে রক িাকািাবক কর  এিং প্রবত্রশ্াধ লনয়া  উৎসাহ লেয়। ত্ারে  লকউ লকউ 
ধা ণা ক ত্ লর্, বনহত্ িযবি  আত্মা পাবখ  আকৃবত্ ধর  উপবস্থত্ হরয়রে। ত্ৎকাবলন আ ি া এ পাবখ  িাকরক কুলেণ মরন 
ক ত্। কার া ঘর   পারশ্ এরস এ পাবখ িাকরল ত্া া বিশ্বাস ক ত্ লর্, লস মৃতু্য ি ণ ক রি। আ ি া সে  মাসরক অপয়া 
মাস মরন ক ত্। লকান বজবনস লেরখ, লকান কথা শুরন িা জানা  মাধযরম কুলেণ মরন ক ারক ‘বত্বয়া াহ’( َِطيََرة) িলা হয়। 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ  রু্রি এই সমি ভ্রাি বজবনস আ ি া বিশ্বাস ক ত্। [৪] লর্ হাবেসগুরলা লেবখরয় ইসলামবির াধী া িলরত্ চায় লর্ 
এগুরলারত্ লোাঁয়ারচ ল াি সম্পরকব ‘ভুল’(!) ত্থয আরে, লসই হাবেসগুরলারত্ই প্রাচীন আ িরে  এই সমি কুসংস্কার   অপরনােন 
ক া হরয়রে। ভুল ত্থয থাকা লত্া অরনক েূর   কথা, এই হাবেসগুরলারত্ কুসংস্কার   মূরলাৎপাটন ক া হরয়রে। এমনবক 
কুলেণ বিশ্বাস ক া  মত্ বজবনসরক ইসলারম বশ্কব িরল অবভহীত্ ক া হরয়রে। [৫] বকন্তু র্ারে  অির  িযবধ আরে, ত্ারে  
অি  এই হাবেসগুরলা লথরক শুধু ভুল(!)ই খুাঁরজ লি  কর । 
. 
অত্এি হাবেরস  িিিয লথরক র্া া ভুল লি  ক া  লচষ্টা কর , ত্ারে  উরেযশ্য আিা ও িযথব হল। ‘লোাঁয়ারচ ল াি’ লত্া ত্ারে  
অির , র্া ত্া া ত্ারে  অপ্রপচার   ো া মানুরষ  লভত্  েড়ারনা  লচষ্টা কর । বকন্তু আল্লাহ র্ারক ইচ্ছা সেলকাম কর ন, আ  
র্ারক ইচ্ছা িযথব কর  লেন। 

 
[১] ‘Park's preventive and social medicine’ by K. Park, Page 316; 
স্ক্রীনশ্ট: http://bit.ly/2Bc9Wh3 
[২] এখারন ত্াকবের   বিষয়বট লিশ্ জবটল; বিিাব ত্ িযাখযা না ক া হরল অরনরকই কনবেউশ্রন পড়রত্ পার ন। বিিাব ত্ িযাখযা  জনয 
আমা  এ ললখাবট পড়া লর্রত্ পার ঃ https://goo.gl/NJBMBh 
[৩] ‘েরত্াওয়া আ কানুল ইসলাম’ — শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন( ), পৃষ্ঠা ১১৪-১১৬; িাউনরলাি বলঙ্কঃ 
https://goo.gl/5fje7v 
[৪] “What did the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) mean by “No contagion (‘adwa)”?” --- 

http://bit.ly/2Bc9Wh3
https://goo.gl/NJBMBh
https://goo.gl/5fje7v
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islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/45694 
[৫] আল্লাহ   াসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, ‘‘বকেুরক অশুভ লেণ িরল মরন ক া বশ্কব। বকেুরক কুপয়া মরন ক া বশ্কব, বকেুরক কুলেণ মরন ক া 
বশ্কব। বকন্তু আমারে  মরধয এমন লকউ লনই র্া  মরন কুধা ণা জরম না। ত্রি আল্লাহ (ত্াাঁ ই উপ ) ত্াওয়ােুল (ভ সা ) েরল ত্া 
(আমারে  হৃেয় লথরক) েূ  কর  লেন।’’ (আহমাে১/৩৮৯, ৪৪০, আিূ োউে ৩৯১২, বত্ বমর্ী, ইিরন মাজাহ, ইিরন বহব্বান, হারকম প্রমুখ, 
বসলবসলাহ সহীহাহ ৪৩০) 
বলঙ্ক: https://goo.gl/Ucnw4E 

 

 

“সমাপ্ত” 
 

َّأَْنَتَّأَْستَْغِفُرَكََّوأَتُوُبَّإِلَْيكََّ ََّوبَِحْمِدَكَّأَْشَهُدَّأَْنََّلَّإِلَهََّإِل   ُسْبَحانََكَّالل ُهم 

 

https://islamqa.info/en/45694
https://goo.gl/Ucnw4E

